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Síntese 
I A tributação da energia é um instrumento que os governos podem utilizar não só 
para aumentar as receitas, mas também para apoiar objetivos climáticos. Com efeito, a 
tributação pode assegurar que os sinais transmitidos pelos preços dos diferentes 
produtos energéticos refletem o seu impacto no ambiente e incentivar as empresas a 
fazerem escolhas mais ecológicas. 

II A Diretiva Tributação da Energia estabelece níveis mínimos de tributação 
destinados a garantir o bom funcionamento do mercado interno, podendo também ser 
utilizada para apoiar outras políticas relevantes, como a ação climática. 

III Em julho de 2021, a Comissão propôs uma revisão da Diretiva Tributação da 
Energia e nova legislação, visando apoiar a meta climática da UE para 2030, mais 
ambiciosa, e colocar a União no caminho certo para alcançar a neutralidade climática 
até 2050. Um dos objetivos das propostas consiste em alinhar a legislação com os 
objetivos climáticos. 

IV A presente análise recorre ao trabalho anterior do Tribunal nos domínios da 
energia, das alterações climáticas e da tributação, bem como a informações 
publicamente disponíveis e a material especificamente recolhido para o efeito, a fim 
de obter informações adicionais sobre a tributação da energia. O Tribunal pretende 
contribuir para o debate em curso sobre a tributação da energia e as alterações 
climáticas. 

V A análise concentra-se: 

o na coerência dos atuais níveis de tributação da energia e de tarifação do dióxido 
de carbono com os objetivos climáticos; 

o nas subvenções à energia, com especial incidência nas relativas aos combustíveis 
verdes e fósseis; 

o na Diretiva Tributação da Energia em vigor, que fixa os níveis mínimos de 
tributação da energia, bem como na resposta dada às suas insuficiências na nova 
proposta da Comissão. 

VI A tributação da energia pode constituir um importante vetor para a realização dos 
objetivos climáticos. Porém, alguns setores beneficiam de reduções e isenções 
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significativas. A presente análise verificou que o nível de tributação das fontes de 
energia não reflete as suas emissões de gases com efeito de estufa. 

VII O Tribunal observa que, nos últimos anos, o preço dos produtos energéticos, 
após impostos ou licenças de comércio de emissões, não refletiu o custo ambiental das 
emissões. 

VIII Na sua avaliação da Diretiva Tributação da Energia, a Comissão assinalou 
lacunas na legislação no que respeita aos níveis mínimos de tributação. As propostas 
legislativas da Comissão no pacote "Objetivo 55" visam, designadamente, alinhar a 
tributação da energia com o teor energético e abranger mais setores no Sistema de 
Comércio de Licenças de Emissão. 

IX As subvenções à energia podem ser utilizadas para avançar rumo a uma economia 
com menos intensidade carbónica. Por outro lado, as subvenções aos combustíveis 
fósseis dificultam uma transição energética eficiente e mantiveram-se relativamente 
estáveis ao longo da última década, apesar dos compromissos assumidos pela 
Comissão e por alguns Estados-Membros com vista à sua eliminação progressiva. 

X O Tribunal sublinha os desafios que a União Europeia enfrenta ao rever a 
legislação: 

o assegurar a coerência em setores e vetores energéticos que, anteriormente, eram 
tratados de forma mais favorável; 

o reduzir as subvenções aos combustíveis fósseis; 

o conciliar os objetivos climáticos com as necessidades sociais. 

Estes desafios terão de ser enfrentados no contexto institucional da unanimidade em 
matéria de fiscalidade. 
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Introdução 

Política de tributação da energia em apoio da ação climática 

01 A tributação da energia é um instrumento orçamental que pode igualmente ser 
utilizado para incentivar escolhas energéticas mais ecológicas. Na UE-27, os impostos 
sobre a energia representam mais de três quartos do total dos impostos ambientais 
(ver figura 1). No âmbito do Pacto Ecológico Europeu, a Comissão pretende alinhar a 
tributação da energia com os objetivos climáticos. 

Figura 1 – Proporção dos impostos sobre a energia e da tarifação do 
dióxido de carbono nos impostos ambientais na UE-27 

 
Nota: os dados do Eurostat sobre os impostos ambientais incluem as receitas das licenças do CELE 
contabilizadas como impostos nas contas nacionais. 

Fonte: TCE, com base em dados do Eurostat, Environmental tax revenues (ENV_AC_TAX), dados de 2019. 

258 mil milhões de euros 10 mil milhões de euros62 mil milhões de euros

78% 19% 3%

Tributação da energia e tarifação do 
dióxido de carbono

→ Produtos energéticos para fins de 
transporte

→ Produtos energéticos para fins fixos

→ Gases com efeito de estufa

Impostos sobre os transportes,
excluindo impostos sobre os 

combustíveis para transportes

→ Impostos relacionados com a 
propriedade e a utilização de veículos a 
motor

→ Impostos relacionados com serviços 
de transporte (por exemplo, imposto 
sobre o transporte aéreo de passageiros, 
imposto sobre o serviço de voo)

Outros impostos sobre a 
poluição/recursos,
excluindo impostos sobre o CO2

→ Impostos sobre os recursos: sobre a 
extração/utilização de recursos naturais 
(por exemplo, licenças de caça ou de 
pesca)

→ Impostos sobre a poluição: sobre as 
emissões para a atmosfera ou para a 
água, a gestão dos resíduos sólidos, o 
ruído

Impostos ambientais: 330 mil milhões de euros
Impostos sobre o impacto negativo de um bem ou serviço no ambiente

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/272aadca-bd7a-4058-b637-be01c25f2578?lang=en
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02 A tributação da energia e as licenças de emissão de dióxido de carbono dizem 
respeito a1: 

o produtos energéticos para fins de transporte (como gasolina, gasóleo, gás natural, 
querosene ou fuelóleo); 

o produtos energéticos para fins fixos (por exemplo, fuelóleo, gás natural, carvão, 
coque, biocombustíveis, eletricidade); 

o gases com efeito de estufa: teor carbónico dos combustíveis. Os dados do 
Eurostat sobre estes impostos incluem as receitas das licenças do Sistema de 
Comércio de Licenças de Emissão da UE (CELE) contabilizadas como impostos nas 
contas nacionais. 

03 A tributação da energia e a tarifação do dióxido de carbono podem assumir 
diversas formas: 

o impostos específicos sobre a utilização de combustíveis (principalmente impostos 
especiais de consumo), que têm normalmente uma taxa fixada por unidade física 
(litro ou quilograma) ou unidade de energia (quilowatt-hora ou gigajoule); 

o impostos explícitos sobre o dióxido de carbono, que têm normalmente uma taxa 
pela utilização de energia que é determinada com base no seu teor carbónico; 

o licenças de emissão transacionadas no âmbito de regimes de comércio de licenças 
de emissão. 

04 As subvenções ao setor da energia podem assumir as seguintes formas: 

o apoios diretos: alterações nas taxas de imposto reais (por exemplo, reduções de 
impostos e créditos fiscais) e subvenções e garantias de incentivo à utilização de 
uma fonte de energia em detrimento de outra; 

o apoios indiretos: intervenções no mercado (por exemplo, restrições quantitativas 
às exportações ou importações, fixação administrativa de preços), 
estabelecimento de preços demasiado baixos para as licenças e os títulos de 
emissão, taxas de juro preferenciais nos empréstimos, transferência de riscos, 
externalidades ignoradas ou subavaliadas (emissões de gases com efeito de 
estufa, poluição, resíduos, esgotamento dos recursos naturais).  

                                                       
1 Eurostat, Environmental taxes – A statistical guide, edição de 2013. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5936129/KS-GQ-13-005-EN.PDF.pdf/706eda9f-93a8-44ab-900c-ba8c2557ddb0?t=1414782946000
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05 Não há uma definição normalizada de subvenção à energia comum a toda a UE. A 
Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos (OCDE) define, em 
termos genéricos, as subvenções à energia2 como medidas que mantêm os preços no 
consumidor abaixo do nível de mercado, mantêm os preços no produtor acima do 
nível de mercado ou reduzem os custos para os consumidores ou para os produtores. 

06 A política de tributação da energia é um dos vários instrumentos que podem ser 
utilizados para realizar objetivos climáticos. Os demais instrumentos incluem legislação 
que estabeleça metas (por exemplo, relativa à partilha de esforços, com metas 
vinculativas de redução das emissões anuais de gases com efeito de estufa3), normas 
de regulamentação (por exemplo, das emissões dos veículos) e regimes de 
financiamento (por exemplo, para investimentos em eficiência energética). 

Metas e compromissos da UE 

07 Em consonância com o Pacto Ecológico Europeu, a Lei europeia em matéria de 
Clima4 estabeleceu uma redução líquida mínima de 55% das emissões de gases com 
efeito de estufa (em comparação com 1990) como meta intermédia para 2030, 
superior à meta anterior de 40%. Em 14 de julho de 2021, a Comissão publicou um 
conjunto de propostas destinadas a alinhar as políticas em matéria de clima, energia, 
transportes e fiscalidade com a nova meta climática intermédia para 2030, o chamado 
pacote "Objetivo 55"5, que também estabelece metas mais exigentes em matéria de 
energias renováveis e eficiência energética (ver figura 2). 

                                                       
2 OCDE, Environmentally Harmful Subsidies: Challenges for Reform, 2005. 

3 Sítio Web da Comissão, "Perguntas e respostas – Regulamento Partilha de Esforços e 
Regulamento Uso do Solo, Florestas e Agricultura". 

4 Regulamento (UE) 2021/1119 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de junho 
de 2021, que cria o regime para alcançar a neutralidade climática e que altera os 
Regulamentos (CE) nº 401/2009 e (UE) 2018/1999 ("Lei europeia em matéria de clima"), 
JO L 243 de 9.7.2021, p. 1. 

5 Sítio Web da Comissão, comunicado de imprensa sobre o Pacto Ecológico Europeu.  

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264012059-en.pdf?expires=1624959352&id=id&accname=oid040561&checksum=F97FB63CABD1BA0CB1E818C03E241845
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264012059-en.pdf?expires=1624959352&id=id&accname=oid040561&checksum=F97FB63CABD1BA0CB1E818C03E241845
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/qanda_21_3543
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/qanda_21_3543
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32021R1119
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_21_3541
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Figura 2 – Atualização das metas climáticas 

 
* Diretiva (UE) 2018/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, relativa à 
promoção da utilização de energia de fontes renováveis (JO L 328 de 21.12.2018, p. 82) e Diretiva 
(UE) 2018/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, que altera a 
Diretiva 2012/27/UE relativa à eficiência energética (JO L 328 de 21.12.2018, p. 210). 

** Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho respeitante à promoção de energia de 
fontes renováveis (COM(2021) 557 final) e Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à eficiência energética (reformulação) (COM(2021) 558 final). 

Fonte: TCE, com base na legislação e nas propostas legislativas acima referidas. 

08 Em 2009, o G20 apelou à eliminação gradual das subvenções aos combustíveis 
fósseis até 20206. A UE e alguns dos seus Estados-Membros comprometeram-se a 
fazê-lo em relação aos combustíveis fósseis ineficientes até 20257. A Comissão 
comprometeu-se igualmente a cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS)8, a atingir até 2030, designadamente o ODS 7, relativo a energias limpas e a 
preços acessíveis, e o ODS 12.C, relativo à racionalização dos subsídios aos 
combustíveis fósseis ineficientes que encorajam um consumo gerador de desperdícios. 

                                                       
6  Leaders’ Statement –The Pittsburgh Summit, setembro de 2009. 

7 G7 Ise-Shima Leaders’ Declaration, Cimeira do G7 em Ise-Shima, 26-27 de maio de 2016. 

8 https://ec.europa.eu/international-partnerships/sustainable-development-goals_pt 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX:32018L2001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32018L2002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32018L2002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0557
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0557
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0558
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0558
https://www.oecd.org/g20/summits/pittsburgh/G20-Pittsburgh-Leaders-Declaration.pdf
https://www.oecd.org/g20/summits/pittsburgh/G20-Pittsburgh-Leaders-Declaration.pdf
https://www.mofa.go.jp/files/000160266.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/sustainable-development-goals_pt
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09 Em 2013, no seu 7º plano de ação em matéria de ambiente, a Comissão propôs a 
transferência da tributação do trabalho para o ambiente até 20209, a fim de apoiar a 
utilização sustentável dos recursos. Na prática, desde 2016, os impostos ambientais 
diminuíram ligeiramente em percentagem da receita fiscal total, enquanto a 
tributação do trabalho registou um aumento marginal (ver figura 3). 

Figura 3 – Impostos ambientais e sobre o trabalho em percentagem da 
receita fiscal total (2008-2019) 

 
Nota: os dados do Eurostat sobre os impostos ambientais incluem as receitas das licenças do CELE 
contabilizadas como impostos nas contas nacionais. 

Fonte: TCE, com base no Eurostat, Environmental tax revenues (ENV_AC_TAX) e Comissão Europeia, 
Taxation trends in the European Union. 

                                                       
9 No âmbito do objetivo prioritário nº 6 da Decisão nº 1386/2013/UE do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 20 de novembro de 2013, relativa a um programa geral de ação da União 
para 2020 em matéria de ambiente "Viver bem, dentro dos limites do nosso planeta" 
(JO L 354 de 28.12.2013). 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_AC_TAX__custom_696924/default/table
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/d5b94e4e-d4f1-11eb-895a-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32013D1386
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Legislação da UE em matéria de tributação da energia, tarifação 
do dióxido de carbono e subvenções à energia 

10 As competências da UE no domínio da tributação indireta consistem em 
coordenar, harmonizar e aproximar o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e os 
impostos especiais de consumo, dado que estes impostos podem afetar o mercado 
único. A fiscalidade é um dos domínios de intervenção da UE em que o processo de 
decisão assenta na unanimidade10. 

11 A Diretiva Tributação da Energia da UE11 estabelece o nível mínimo de tributação 
de alguns produtos e setores energéticos, tendo como principal objetivo harmonizar as 
legislações nacionais de modo a evitar distorções no mercado interno. 

12 A Diretiva CELE12 é igualmente relevante neste contexto. Aplica um preço para o 
dióxido de carbono principalmente no que respeita às emissões provenientes de 
instalações do setor da produção de energia e de indústrias com utilização intensiva de 
energia, incentivando assim as empresas destes setores a reduzirem as emissões. O 
preço do dióxido de carbono é, deste modo, determinado pelo mercado. 

13 Algumas subvenções ao setor da energia podem ser uma forma de auxílio estatal, 
o que é, em princípio, incompatível com as regras do mercado interno da UE. A 
Comissão tem competência para decidir se tais subvenções constituem auxílios 
estatais e se são compatíveis com estas regras. Para facilitar a sua avaliação, a 
Comissão emitiu orientações relativas a auxílios estatais à proteção ambiental e à 
energia no período de 2014-202013. Em junho de 2021, apresentou um novo projeto 

                                                       
10 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho, 

Rumo a um processo de decisão mais eficaz e mais democrático no âmbito da política fiscal 
da UE, COM(2019) 8 final. 

11 Diretiva 2003/96/CE do Conselho, de 27 de outubro de 2003, que reestrutura o quadro 
comunitário de tributação dos produtos energéticos e da eletricidade, JO L 283 
de 31.10.2003. 

12 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de outubro de 2003, 
relativa à criação de um sistema de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa na Comunidade e que altera a Diretiva 96/61/CE do Conselho, com a redação que lhe 
foi dada em 2018 (JO L 275 de 25.10.2003). 

13 Comunicação da Comissão, Orientações relativas a auxílios estatais à proteção ambiental e 
à energia 2014-2020, 2014/C 200/01, JO C 200 de 28.6.2014, p. 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2019:8:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2019:8:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32003L0096
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32003L0087&qid=1633697649501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
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de orientações relativas a auxílios estatais à proteção do clima e do ambiente e à 
energia a partir de 202214. 

14 A proposta do pacote "Objetivo 55" tem, nomeadamente, os seguintes objetivos: 

o criar uma base de tributação da energia mais abrangente e aumentar os níveis 
mínimos de tributação da energia através de alterações da Diretiva Tributação da 
Energia; 

o alargar o sistema de comércio de licenças de emissão a outros setores, como o 
transporte rodoviário e os edifícios; 

o criar o Mecanismo de Ajustamento Carbónico Fronteiriço para refletir as emissões 
de gases com efeito de estufa das importações, em alternativa às licenças de 
emissão atribuídas a título gratuito na UE. 

  

                                                       
14 Comunicação da Comissão, Draft Guidelines on State aid for climate, environmental 

protection and energy 2022. 

https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-06/CEEAG_Draft_communication_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-06/CEEAG_Draft_communication_EN.pdf
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Âmbito e método da análise 
15 A presente análise aprecia o contributo da tributação da energia, da tarifação do 
dióxido de carbono e das subvenções à energia para os objetivos climáticos da UE. O 
Tribunal analisou a legislação da UE pertinente, em especial a Diretiva Tributação da 
Energia em vigor e a proposta para a sua atualização apresentada pela Comissão. A 
análise incide no período entre 2008 e julho de 2021. Foram tidos em consideração 
dados adicionais que ficaram disponíveis após julho de 2021 no respeitante ao preço 
dos títulos de emissão da UE (até 30 de novembro de 2021) e às subvenções à energia 
(dados de outubro de 2021). 

16 O presente documento não é um relatório de auditoria, mas antes uma análise 
baseada sobretudo em informações disponíveis ao público e em elementos recolhidos 
especificamente para este fim. O Tribunal examinou a legislação da UE em vigor, 
propostas de orientações, avaliações, relatórios de acompanhamento, planos 
nacionais em matéria de energia e clima (PNEC), estudos e relatórios de organizações 
internacionais, ONG e autoridades nacionais, bem como relatórios elaborados pela ou 
para a Comissão Europeia. Analisou dados do Eurostat e de instituições internacionais, 
bem como de algumas autoridades nacionais, e discutiu os domínios abrangidos pela 
análise com pessoal da Comissão, ONG pertinentes e grupos de reflexão. Este 
documento baseia-se igualmente noutros relatórios do TCE, em publicações 
académicas e noutras informações disponíveis ao público. 

17 A análise é subsequente à recente publicação do pacote "Objetivo 55" pela 
Comissão. O Tribunal pretende assim apresentar um ponto de vista independente 
sobre a tributação da energia, a título de contributo para o debate legislativo. 

18 O presente documento é composto por três secções: 

o níveis atuais de tributação da energia nos Estados-Membros, instrumentos de 
tarifação do dióxido de carbono e contributo para os objetivos climáticos; 

o subvenções à energia e o modo como incentivam a ação climática; 

o contributo da Diretiva Tributação da Energia para os objetivos climáticos. 
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Tributação da energia e tarifação do 
dióxido de carbono atuais 

Tributação e eficiência energética 

19 Na avaliação de 2019 dos progressos realizados na concretização dos objetivos 
nacionais de eficiência energética para 202015, a Comissão determinou os principais 
fatores para a obtenção de economias de energia. De acordo com esta avaliação, os 
regimes de obrigação de eficiência energética proporcionaram 36% das economias de 
energia comunicadas. As medidas de tributação da energia que foram além do nível 
mínimo da UE foram o segundo principal fator e responderam por 16% dessas 
economias. 

20 A tributação da energia pode constituir um importante vetor para a realização 
dos objetivos climáticos da UE16. Quatro Estados-Membros quantificaram nos seus 
PNEC o impacto das medidas de tributação da energia previstas, com estimativas que 
oscilam entre 4% e 32% do total das economias de energia previstas (32% na 
Alemanha, 14% na Lituânia, 10% na Finlândia e 4% na República Checa). 

21 A OCDE destacou uma correlação negativa entre a tributação e a intensidade 
energética do PIB17 e concluiu que os países com impostos sobre a energia mais 
elevados tendem a ter economias com menor intensidade energética18. O Tribunal 
realizou uma avaliação semelhante para os Estados-Membros da UE e observou o 
mesmo tipo de correlação. 

                                                       
15 Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, Avaliação de 2019 dos 

progressos verificados nos Estados-Membros no sentido da consecução dos objetivos 
nacionais de eficiência energética para 2020 e da aplicação da Diretiva Eficiência 
Energética, conforme estabelecido no artigo 24º, nº 3, da Diretiva Eficiência Energética 
(Diretiva 2012/27/UE), COM(2020) 326 final. 

16 https://ec.europa.eu/taxation_customs/commission-priorities-2019-24-
and-taxation/european-green-deal-what-role-can-taxation-play_en 

17 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary: 
Energy_intensity. 

18 OCDE, Taxing energy use 2019, outubro de 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2020:0326:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2020:0326:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2020:0326:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2020:0326:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2020:0326:FIN
https://ec.europa.eu/taxation_customs/commission-priorities-2019-24-and-taxation/european-green-deal-what-role-can-taxation-play_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/commission-priorities-2019-24-and-taxation/european-green-deal-what-role-can-taxation-play_en
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Glossary:Energy_intensity
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Glossary:Energy_intensity
https://www.oecd.org/tax/taxing-energy-use-efde7a25-en.htm
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Tributação por setor e por produto 

22 Um estudo recente calculou uma taxa média de imposto sobre a energia 
de 25 euros/MWh na UE e uma taxa de imposto real (tendo em conta os créditos, 
reduções e benefícios fiscais) de 18 euros/MWh19. No âmbito da avaliação de impacto 
que acompanha a sua proposta de revisão da Diretiva Tributação da Energia20, a 
Comissão publicou taxas de imposto reais aplicáveis a determinados combustíveis em 
alguns setores, mas não as taxas de imposto reais gerais por setor. 

23 A figura 4 apresenta o imposto médio sobre a energia nos diferentes setores, 
calculado como o total correspondente das receitas dos impostos sobre a energia 
dividido pelo total correspondente do consumo de energia. Com base nos dados do 
relatório realizado pela Trinomics para a Comissão21, o imposto médio sobre a energia 
varia muito substancialmente, entre zero para o transporte aéreo internacional e mais 
de 50 euros para o transporte rodoviário. 

                                                       
19 Trinomics, Energy costs, taxes and the impact of government interventions on investments, 

Final Report – Energy Taxes, outubro de 2020. 

20 Proposta de Diretiva do Conselho que reestrutura o quadro da União de tributação dos 
produtos energéticos e da eletricidade (reformulação), COM(2021) 563 final. 

21 Ver nota de rodapé 19.  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39fa0090-1750-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39fa0090-1750-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX:52021PC0563
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX:52021PC0563
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Figura 4 – Tributação da energia por setor em €/MWh 

 
Fonte: TCE, com base no relatório da Trinomics Energy costs, taxes and the impact of government 
interventions on investments, Final Report – Energy Taxes, outubro de 2020, p. 22. 

24 As taxas médias de imposto sobre os produtos energéticos variam entre 
1,7 euros/MWh e 107,8 euros/MWh (ver figura 5). Estas variações não refletem 
diferenças na eficiência carbónica. O carvão é menos tributado do que o gás natural 
(que é mais eficiente em termos de emissões de dióxido de carbono) e alguns 
combustíveis fósseis são significativamente menos tributados do que a eletricidade 
(que pode ser produzida a partir de fontes hipocarbónicas). 
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39fa0090-1750-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39fa0090-1750-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en


17 

Figura 5 – Tributação por produto energético em €/MWh 

Fonte: TCE, com base no relatório da Trinomics Energy costs, taxes and the impact of government 
interventions on investments, Final Report – Energy Taxes, outubro de 2020, p. 25. 

Tarifação do dióxido de carbono 

25 As instituições internacionais22 observam que a atribuição de um preço adequado
às emissões de dióxido de carbono contribui para os objetivos climáticos e pode 
constituir um instrumento eficaz para reduzir as emissões. Tal significa igualmente que 
os poluidores pagam os custos impostos à sociedade pelas emissões provenientes da 
utilização de energia. As emissões de dióxido de carbono podem ser tarifadas através 
de impostos explícitos sobre este gás, de impostos especiais de consumo (para os 
quais é possível calcular o imposto sobre o dióxido de carbono equivalente implícito) 
ou de um sistema de comércio de licenças como o CELE. 

22 FMI, Fiscal Monitor: How to mitigate climate change, outubro de 2019; OCDE, Effective 
Carbon Rates 2021, maio de 2021; AIE, "Energy Policy Reviews"; Banco Mundial, sítio Web. 
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39fa0090-1750-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39fa0090-1750-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2019/09/12/fiscal-monitor-october-2019
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/effective-carbon-rates-2021-0e8e24f5-en.htm
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/effective-carbon-rates-2021-0e8e24f5-en.htm
https://www.worldbank.org/en/programs/pricing-carbon#WhyCarbonPricing
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26 No seu relatório sobre financiamento sustentável23, o Tribunal recomendou que a 
Comissão devia identificar medidas adicionais destinadas a garantir que o preço das 
emissões de gases com efeito de estufa reflete mais adequadamente o seu custo 
ambiental. 

Os setores abrangidos pelo CELE recebem licenças de emissão a título 
gratuito para parte das suas emissões 

27 O CELE aplica-se aos setores da produção de eletricidade e calor, a indústrias com 
utilização intensiva de energia e à aviação comercial intra-UE, impondo um limite 
máximo às suas emissões totais. No quadro do CELE, as empresas têm de obter 
licenças de emissão equivalentes às suas emissões de gases com efeito de estufa, que 
são por norma compradas em leilão. Contudo, são atribuídas licenças a título gratuito 
a indústrias com utilização intensiva de energia (como a produção de aço e cimento) e 
à modernização do setor da produção de energia em alguns Estados-Membros. No seu 
relatório de 2020 sobre o CELE24, o Tribunal observou que a atribuição de licenças de 
emissão a título gratuito não era suficientemente bem orientada para refletir o risco 
de fuga de dióxido de carbono. Nos termos da legislação revista do CELE, de 2018, o 
sistema de atribuição de licenças de emissão a título gratuito foi prorrogado por mais 
uma década25. 

Os impostos explícitos sobre o dióxido de carbono tornaram-se mais 
comuns, mas variam consideravelmente entre Estados-Membros 

28 A aplicação de impostos explícitos sobre o dióxido de carbono, que estabelecem 
diretamente um preço para as emissões de CO2, tem vindo a aumentar ao longo do 
tempo. Em 2008, eram sete os Estados-Membros que os aplicavam. Atualmente, 
são 14 os Estados-Membros da UE com impostos desta natureza (ver figura 6), que 

                                                       
23 TCE, Relatório Especial 22/2021, Financiamento sustentável: é necessária uma ação mais 

coerente da UE a fim de reorientar o financiamento para o investimento sustentável, 
setembro de 2021. 

24 TCE, Relatório Especial 18/2020, Sistema de comércio de licenças de emissão da União 
Europeia: a atribuição de licenças a título gratuito necessitava de uma melhor orientação, 
setembro de 2020. 

25 Diretiva (UE) 2018/410 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de março de 2018, 
que altera a Diretiva 2003/87/CE para reforçar a relação custo-eficácia das reduções de 
emissões e o investimento nas tecnologias hipocarbónicas, e a Decisão (UE) 2015/1814, 
JO L 76 de 19.3.2018, p. 3. 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=59378
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=54392
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32018L0410
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têm uma grande variação e oscilam entre 0,1 euros/tonelada de CO2 na Polónia e mais 
de 100 euros/tonelada de CO2 na Suécia. Estes impostos normalmente não se aplicam 
a setores já abrangidos pelo CELE. A Irlanda é o país em que este imposto abrange a 
percentagem mais elevada de emissões totais (49%), seguida da Dinamarca e da Suécia 
(40%). 

Figura 6 – Impostos explícitos sobre o dióxido de carbono na UE 

 
Nota: ainda não estão disponíveis dados sobre a percentagem de gases com efeito de estufa abrangidos 
na Alemanha, nos Países Baixos e no Luxemburgo, que introduziram um imposto sobre o dióxido de 
carbono em 2021. 

Fonte: TCE, com base em dados da Tax Foundation, "Taxes in Europe database", e OCDE, para 
identificação dos setores abrangidos pelo imposto explícito sobre o dióxido de carbono na Estónia e na 
Polónia. 
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https://taxfoundation.org/carbon-taxes-in-europe-2020/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/online-services/online-services-and-databases-taxation/tedb-taxes-europe-database_en
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-energy-use-estonia.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-poland-2012_eco_surveys-pol-2012-en#page90
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A análise comparativa enquanto instrumento de avaliação do 
nível de tributação 

Impostos e preços das licenças de emissão nos Estados-Membros 

29 A OCDE fez recentemente uma avaliação comparativa dos preços nacionais do 
dióxido de carbono em relação a diferentes níveis de custo26: 

o 30 euros/tonelada de CO2 – um preço de referência historicamente baixo. Os 
preços do CO2 inferiores a este valor não desencadeiam reduções significativas; 

o 60 euros/tonelada de CO2 – uma estimativa intermédia dos custos do dióxido de 
carbono em 2020, correspondendo igualmente a uma estimativa baixa dos custos 
em 2030. Um preço do dióxido de carbono de 60 euros/tonelada na década 
de 2030 é compatível com uma descarbonização lenta; 

o 120 euros/tonelada de CO2 – uma estimativa significativa do preço do dióxido de 
carbono necessário em 2030 para assegurar a descarbonização em meados do 
século. A OCDE observa que um preço de 120 euros/tonelada é mais coerente 
com as estimativas recentes dos custos sociais globais do dióxido de carbono. 

30 Os níveis de tributação nos Estados-Membros da UE para as utilizações 
energéticas excluindo os combustíveis para o transporte rodoviário (ver figura 4 e 
figura 5) são inferiores a 30 euros/tonelada de CO2, nível a que a OCDE espera que se 
desencadeiem esforços de redução. 

31 O CELE baseia-se num plano a longo prazo para a redução gradual do limite 
máximo das emissões totais dos setores abrangidos pelo sistema. Esta redução implica 
uma expectativa de aumento de preços, que pode levar as empresas a agir mais cedo. 
O preço das licenças de emissão do CELE variou significativamente ao longo do tempo 
(ver figura 7). Entre 2008 e 2020, apesar de o preço do CELE ter sido inferior ao valor 
de referência mais baixo da OCDE, as emissões de CO2 no âmbito do sistema 
diminuíram cerca de 40%27. O preço do CELE tem vindo a aumentar desde então: no 
final de novembro de 2021, o preço de uma licença de emissão era superior a 
70 euros. 

                                                       
26 OCDE, Effective carbon rates 2021, maio de 2021. 

27 Com base em dados da AEA. 

https://www.oecd.org/tax/tax-policy/effective-carbon-rates-2021-0e8e24f5-en.htm
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/emissions-trading-viewer-1
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Figura 7 – Evolução do preço das licenças de emissão 

 
Fonte: TCE, com base no visualizador de dados sobre o preço do dióxido de carbono da Sandbag e no 
visualizador de dados sobre o CELE. 

Setores em que é necessário um preço mais elevado do dióxido de 
carbono 

32 O preço do CO2 que anularia a vantagem competitiva dos combustíveis fósseis 
varia em função do setor de atividade económica e da tecnologia em causa 
(ver figura 8). O Institut du développement durable et des relations internationales 
(IDDRI) calculou que a tecnologia hipocarbónica para a indústria cimenteira alcançaria 
o limiar de rentabilidade com um preço do dióxido de carbono de 40 a 
80 euros/tonelada de CO2, enquanto para o aço esse preço seria de 50 a 
90 euros/tonelada de CO228. Com base em dados da Agência Internacional de Energia 
(AIE), o Tribunal estimou que seria necessário um preço do dióxido de carbono 
superior a 70 euros/tonelada de CO2 para incentivar a utilização de combustíveis de 
aviação sustentáveis e investimentos na investigação e desenvolvimento de 
tecnologias hipocarbónicas na aviação. 

                                                       
28 IDDRI, Decarbonising basic materials in Europe, outubro de 2019. 
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Figura 8 – Estimativa do preço de equilíbrio do CO2 que anula a vantagem 
competitiva dos combustíveis fósseis em relação às tecnologias 
hipocarbónicas 

 
Fonte: TCE, com base em dados do Cordis, o sítio Web da Comissão e da ICCT sobre a intensidade de 
emissões das indústrias; dados do IDDRI e cálculos próprios com base em dados da AIE, no preço médio 
do petróleo e na taxa de câmbio média euro/dólar dos Estados Unidos em junho de 2021 para o preço 
de equilíbrio. 

33 Porém, a tributação é apenas um elemento da resposta dos governos nacionais. 
A UE já dispõe de regras e regulamentações setoriais, por exemplo normas de 
qualidade do ar e limites para as emissões dos veículos. Os Estados-Membros têm 
políticas específicas em prol do clima, como a recente proposta de proibição, por parte 
de França, de viagens aéreas de curta distância sempre que existam alternativas 
ferroviárias. 
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Aspetos sociais da tributação 

34 O impacto da tributação da energia nos agregados familiares pode ser 
significativo e levar a que esta seja contestada. A Comissão observou que os 
montantes despendidos pelos agregados familiares em energia (incluindo o 
aquecimento e os transportes) variam consideravelmente. As famílias mais pobres (as 
que se encontram no decil mais baixo da distribuição de rendimentos) do Luxemburgo, 
de Malta, da Finlândia e da Suécia despendem menos de 5% dos seus rendimentos em 
energia. Em contrapartida, na República Checa e na Eslováquia, este valor é superior 
a 20%29. 

35 Para atenuar o risco de rejeição das reformas fiscais, as organizações 
internacionais recomendaram30 uma maior transparência acerca dos motivos das 
reformas fiscais e o recurso às receitas, à redução de outros impostos e a medidas de 
redistribuição (ver também caixa 1). Alguns estudos demonstram31 que a afetação das 
receitas pode melhorar a aceitação dos impostos sobre o dióxido de carbono. 

Caixa 1 – Rejeição das reformas da tributação da energia 

Em 2014, a França introduziu um imposto sobre o dióxido de carbono destinado a 
apoiar os seus objetivos climáticos e que incluía um calendário de aumento do 
imposto. Em 2018, num cenário de subida dos preços internacionais do petróleo, 
o preço da energia disparou, levando a perturbações da ordem pública que se 
traduziram no movimento dos "coletes amarelos". Em consequência, o governo 
congelou o imposto. Um relatório de 2019 do Tribunal de Contas francês32 
recomendou a retoma dos aumentos previstos do imposto sobre o dióxido de 
carbono, complementados por outras medidas como, por exemplo, 
compensações para os agregados familiares mais afetados. 

                                                       
29 Documento de trabalho dos serviços da Comissão SWD(2020) 951 final, Energy prices and 

costs in Europe, parte 3/6, outubro de 2020. 

30 OCDE, Environment Working Papers nº 168, Designing fossil fuel subsidy reforms in OECD 
and G20 countries: A robust sequential approach methodology, outubro de 2020; Centre for 
Climate Change Economics and Policy e Grantham Research Institute on Climate Change 
and the Environment, How to make carbon taxes more acceptable, dezembro de 2017 e 
sítio Web da Comissão Europeia, "Conference – Green Taxation to build fairer, more 
resilient economies". 

31 Ibid. 

32 Cour des comptes, Conseil des prélèvements obligatoires, La fiscalité environnementale au 
défi de l’urgence climatique - Synthèse, setembro de 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0951&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0951&from=EN
https://www.oecd.org/environment/designing-fossil-fuel-subsidies-reforms-in-oecd-and-g20-countries-d888f461-en.htm
https://www.oecd.org/environment/designing-fossil-fuel-subsidies-reforms-in-oecd-and-g20-countries-d888f461-en.htm
https://www.oecd.org/environment/designing-fossil-fuel-subsidies-reforms-in-oecd-and-g20-countries-d888f461-en.htm
https://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2017/12/How-to-make-carbon-taxes-more-acceptable.pdf
https://ec.europa.eu/environment/events/conference-green-taxation-build-fairer-more-resilient-economies_en#:%7E:text=The%20conference%20%E2%80%9CGreen%20Taxation%20to,online%20on%204%20February%202021.&text=The%20conference%20will%20be%20of,in%20business%20and%20civil%20society
https://ec.europa.eu/environment/events/conference-green-taxation-build-fairer-more-resilient-economies_en#:%7E:text=The%20conference%20%E2%80%9CGreen%20Taxation%20to,online%20on%204%20February%202021.&text=The%20conference%20will%20be%20of,in%20business%20and%20civil%20society
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-09/20190918-synthese-CPO-fiscalite-environnementale.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-09/20190918-synthese-CPO-fiscalite-environnementale.pdf
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Subvenções à energia 

Tipos de subvenções à energia 

36 As subvenções ao setor da energia podem assumir diferentes formas: despesa 
fiscal (por exemplo, créditos fiscais, reduções de impostos), apoio ao rendimento ou 
aos preços, transferências diretas ou financiamento de investigação e 
desenvolvimento (ver também ponto 04). Em 2019, as subvenções à energia 
decorrentes de medidas fiscais e que, por conseguinte, influenciam a taxa de imposto 
real representaram 39% do total das subvenções à energia, mais concretamente, 
68 mil milhões de euros de um total de 176 mil milhões de euros (ver figura 9). 

Figura 9 – Subvenções à energia por categoria em 2019 

 
Fonte: TCE, com base em Study on energy subsidies and other government interventions in the European 
Union, relatório final, outubro de 2021. 
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https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/be5268ba-3609-11ec-bd8e-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/be5268ba-3609-11ec-bd8e-01aa75ed71a1
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37 A Comissão é responsável pela aprovação de algumas subvenções (por exemplo, 
medidas de isenção fiscal para os biocombustíveis33), nomeadamente de medidas 
seletivas suscetíveis de serem consideradas auxílios estatais, que não estejam 
abrangidas pelas regras gerais de isenção por categoria34 ou pelas regras de minimis35 
(inferiores a 200 000 euros durante três anos) e não sejam concedidas ao abrigo de um 
regime de auxílios já autorizado pela Comissão. A Comissão estabeleceu orientações 
sobre as condições em que pode considerar os auxílios à energia e ao ambiente 
compatíveis com o Tratado. Em junho de 2021, publicou um projeto de orientações 
relativas a auxílios estatais à proteção do clima e do ambiente e à energia36. Várias 
ONG manifestaram a sua preocupação com eventuais lacunas nas disposições 
recentemente introduzidas relativas ao encerramento de explorações de carvão e com 
o risco de aumento do apoio ao gás fóssil37. 

38 No passado, o Conselho demonstrou ter poder de decisão sobre regras 
específicas que permitam aos Estados-Membros conceder auxílios estatais, 
neutralizando assim o poder de apreciação da Comissão, como tem sido o caso quando 
se trata de facilitar o encerramento de minas de carvão38. 

                                                       
33 Sítio Web da Comissão, notícia de 3 de setembro de 2021 sobre os auxílios estatais (em 

inglês). 

34 Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comissão, de 17 de junho de 2014, que declara certas 
categorias de auxílio compatíveis com o mercado interno, em aplicação dos artigos 107º 
e 108º do Tratado, JO L 187 de 26.6.2014, p. 1. 

35 Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comissão, de 18 de dezembro de 2013, relativo à 
aplicação dos artigos 107º e 108º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
aos auxílios de minimis (JO L 352 de 24.12.2013, p. 1). 

36 Comunicação da Comissão, Draft Guidelines on State aid for climate, environmental 
protection and energy 2022. 

37 Revisão das orientações relativas a auxílios estatais à proteção do clima e do ambiente e à 
energia – Carta de ONG sobre combustíveis fósseis [em inglês]. 

38 2010/787/UE: Decisão do Conselho, de 10 de dezembro de 2010, relativa aos auxílios 
estatais destinados a facilitar o encerramento de minas de carvão não competitivas, 
JO L 336 de 21.12.2010, p. 24. 

https://ec.europa.eu/info/news/state-aid-commission-approves-one-year-prolongation-tax-exemption-biofuels-sweden-2021-sep-03_pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32013R1407
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-06/CEEAG_Draft_communication_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-06/CEEAG_Draft_communication_EN.pdf
https://caneurope.org/content/uploads/2021/10/NGOs_CEEAG-letter-to-the-Commission-FINALF.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32010D0787
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32010D0787
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Subvenções às energias renováveis 

39 As subvenções à energia têm vindo a aumentar ao longo do tempo, 
impulsionadas por um aumento das subvenções às energias renováveis, que 
aumentaram 3,9 vezes entre 2008 e 201939 (ver figura 10). 

Figura 10 – Subvenções ao setor da energia por categoria entre 2008 
e 2019 

 
Fonte: TCE, com base em Study on energy subsidies and other government interventions in the European 
Union, relatório final, outubro de 2021. 

40 As subvenções às energias renováveis podem ser utilizadas pelos 
Estados-Membros para apoiar os seus objetivos climáticos e podem assumir a forma 
de financiamento do investimento inicial necessário para a utilização de energias 
renováveis, garantias de preços, tarifas de aquisição e isenções fiscais, entre outras. 

                                                       
39 Ver Trinomics, Energy costs, taxes and the impact of government interventions on 

investments, Final Report – Energy Subsidies, outubro de 2020. 
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https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/be5268ba-3609-11ec-bd8e-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/be5268ba-3609-11ec-bd8e-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/92ae71b0-173a-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/92ae71b0-173a-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en


 27 

 

41 A utilização de energias renováveis para a produção de eletricidade aumentou 
em todos os Estados-Membros ao longo da última década. O crescimento das 
subvenções às energias renováveis contribuiu para o aumento da proporção das fontes 
de energia renováveis na UE, que passou de 12,6% em 2008 para 19,7% em 2019, 
próxima da meta de 20%40 estabelecida para 2020. 

Subvenções à eficiência energética 

42 As subvenções podem igualmente ser utilizadas para incentivar a melhoria da 
eficiência energética. As subvenções com esta finalidade mais do que duplicaram 
desde 200841, tendo passado de 7 mil milhões de euros em 2008 para 15 mil milhões 
de euros em 2018. Em 2018, a eficiência energética recebeu cerca de 9% do total das 
subvenções concedidas ao setor da energia na UE, tendo os agregados familiares sido 
os principais beneficiários. 

43 Os Estados-Membros apresentam anualmente à Comissão relatórios sobre os 
progressos realizados na concretização das metas nacionais em matéria de eficiência 
energética, nos quais quantificam o impacto das medidas destinadas a permitir 
economias de energia. Na avaliação dos relatórios, a Comissão estima que as 
subvenções sob a forma de incentivos fiscais e regimes de financiamento respondem 
por cerca de 20% do total das economias de energia comunicadas pelos 
Estados-Membros42. 

                                                       
40 Dados do Eurostat, Share of renewable energy in gross final energy consumption 

(T2020_31). 

41 Ver Trinomics, Energy costs, taxes and the impact of government interventions on 
investments, Final Report – Energy Subsidies, outubro de 2020. 

42 Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, Avaliação de 2020 dos 
progressos realizados pelos Estados-Membros no sentido da execução da 
Diretiva 2012/27/UE (Diretiva Eficiência Energética), bem como da implantação de edifícios 
com necessidades quase nulas de energia e da aplicação de níveis ótimos de rentabilidade 
nos requisitos mínimos de desempenho energético na UE em conformidade com a 
Diretiva 2010/31/UE (Diretiva Desempenho Energético dos Edifícios), COM(2020) 954 final, 
outubro de 2020. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/T2020_31__custom_1130883/default/table?lang=en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/92ae71b0-173a-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/92ae71b0-173a-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0954&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0954&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0954&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0954&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0954&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0954&from=en
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Subvenções aos combustíveis fósseis 

44 As subvenções aos combustíveis fósseis podem assumir a forma de isenções ou 
reduções fiscais, transferências orçamentais, apoio aos rendimento e aos preços e 
fixação de preços inferiores aos de mercado para os produtos. Estas subvenções 
comportam riscos significativos43: 

o diminuem a eficácia dos sinais dados pelo preço do dióxido de carbono, 
dificultando a transição energética; 

o prejudicam a saúde pública, favorecendo a principal fonte de poluição 
atmosférica; 

o aumentam os riscos de "vinculação" a investimentos com elevada intensidade 
carbónica e em ativos que têm de ser desativados antes do final da sua vida útil; 

o distorcem o mercado, tornando as tecnologias de energia limpa e de eficiência 
energética relativamente mais caras. 

45 Um estudo recente sobre subvenções à energia realizado em nome da 
Comissão44 revelou que, entre 2008 e 2019, as subvenções dos Estados-Membros da 
UE aos combustíveis fósseis se mantiveram relativamente estáveis, entre cerca de 55 e 
58 mil milhões de euros por ano. Os Estados-Membros concederam dois terços destas 
subvenções (35 mil milhões de euros em 2018) sob a forma de isenções ou reduções 
fiscais; o terço restante (8,5 mil milhões de euros) assumiu a forma de tarifas de 
aquisição, prémios de aquisição, obrigações em matéria de energias renováveis e 
regimes de apoio aos preços no produtor para a produção de eletricidade a partir da 
cogeração por queima de combustíveis fósseis45. 

46 Todos os setores beneficiam de subvenções aos combustíveis fósseis 
(ver figura 11). O setor da energia recebe, simultaneamente, a maior parte das 
subvenções à energia e a maior parte das subvenções aos combustíveis fósseis em 
termos absolutos. Estas últimas respondem pela maior parte das subvenções à energia 
em três setores: indústria, transportes e agricultura. 

                                                       
43 ODI, Fossil fuel subsidies in draft EU National Energy and Climate Plans, setembro de 2019. 

44 Study on energy subsidies and other government interventions in the European Union, 
outubro de 2021. 

45 Ver Trinomics, Energy costs, taxes and the impact of government interventions on 
investments, Final Report – Energy Subsidies, outubro de 2020. 

https://odi.org/en/publications/fossil-fuel-subsidies-in-draft-eu-national-energy-and-climate-plans/
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/be5268ba-3609-11ec-bd8e-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/92ae71b0-173a-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/92ae71b0-173a-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
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Figura 11 – Subvenções à energia e aos combustíveis fósseis por setor 
em 2019 

 
Fonte: TCE, com base em Study on energy subsidies and other government interventions in the European 
Union, relatório final, outubro de 2021. 

47 No seu relatório sobre o CELE46, o Tribunal havia já observado que os 
Estados-Membros que beneficiam de licenças de emissão a título gratuito para o setor 
da produção de energia no âmbito deste Sistema reduziram menos a intensidade 
carbónica conexa do que os Estados-Membros não elegíveis para tais licenças. Assim, 
as licenças de emissão a título gratuito no âmbito do CELE, que abrangem as emissões 
de gases com efeito de estufa provenientes essencialmente da utilização de 
combustíveis fósseis e podem, por isso, ser consideradas subvenções aos combustíveis 
fósseis, abrandaram a adoção de tecnologias hipocarbónicas. 

48 O Regulamento Governação exige que, nos seus PNEC, os Estados-Membros 
comuniquem os objetivos nacionais de redução faseada dos subsídios ao setor da 
energia, em especial aos combustíveis fósseis, bem como os progressos na 
concretização desta redução faseada. A Lei europeia em matéria de clima habilita a 
Comissão a estabelecer formatos uniformes para a comunicação de informações sobre 
a eliminação gradual dos subsídios ao setor da energia, em especial aos combustíveis 

                                                       
46 TCE, Relatório Especial 18/2020, Sistema de comércio de licenças de emissão da União 

Europeia: a atribuição de licenças a título gratuito necessitava de uma melhor orientação, 
setembro de 2020. 
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fósseis. A Comissão informou o Tribunal de que as disposições nesta matéria serão 
estabelecidas por meio de um ato de execução em 2022. 

49 Na avaliação dos PNEC, a Comissão conclui47 que as subvenções aos combustíveis 
fósseis continuam a constituir um obstáculo significativo a uma transição energética e 
climática eficiente em termos de custos e a um mercado interno funcional. Três 
Estados-Membros (Dinamarca, Itália e Portugal) realizaram um balanço exaustivo das 
subvenções aos combustíveis fósseis, doze mencionaram que iriam elaborar planos 
para eliminar progressivamente tais subvenções e seis incluíram um calendário para o 
efeito. No relatório do Estado da União da Energia de 202148, a Comissão reiterou que 
as subvenções aos combustíveis fósseis deviam terminar. 

50 As organizações internacionais chamaram regularmente a atenção para o papel 
das subvenções aos combustíveis fósseis. Nas suas Energy Policy Reviews (2016-2021), 
a AIE aconselha a eliminação das subvenções aos combustíveis fósseis49 e o 
alinhamento dos incentivos e sinais dados pelos preços com os objetivos climáticos50. 
A OCDE apelou, nas análises do desempenho ambiental51 e nos inquéritos económicos 
nacionais52, a uma redução das subvenções aos combustíveis fósseis e a um 
alinhamento entre poluição e tributação. 

                                                       
47 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e 

Social Europeu e ao Comité das Regiões, Avaliação a nível da UE dos planos nacionais em 
matéria de energia e clima – Impulsionar a transição ecológica e promover a recuperação 
económica através do planeamento integrado no domínio da energia e do clima, 
COM(2020) 564 final, setembro de 2020. 

48 Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões, Estado da União da Energia 2021 – Contribuir para o 
Pacto Ecológico Europeu e a recuperação da União, COM(2021) 950 final, de outubro 
de 2019. 

49 Por exemplo, Bélgica (2016), Alemanha (2020), Polónia (2016). 

50 Por exemplo, Áustria (2020), Eslováquia (2016), Finlândia (2018), União Europeia (2020). 

51 República Checa, Hungria. 

52 República Checa, Dinamarca, Alemanha, Grécia, Espanha, Países Baixos, Polónia, Portugal, 
Eslováquia. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1600339518571&uri=COM:2020:564:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1600339518571&uri=COM:2020:564:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1600339518571&uri=COM:2020:564:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0950&qid=1635350122158
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0950&qid=1635350122158
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51 O relatório de 2020 do Tribunal sobre o sistema de comércio de licenças de 
emissão da UE53 recomendou o reexame do papel das licenças de emissão a título 
gratuito e a sua melhor orientação. A Comissão aceitou esta recomendação e informou 
o Tribunal de que a iria aplicar. O TCE salienta que as medidas tomadas neste domínio 
contribuirão igualmente para reduzir as subvenções aos combustíveis fósseis. 

Comparação entre as subvenções aos combustíveis fósseis e às 
energias renováveis 

Quinze Estados-Membros atribuem mais subvenções aos combustíveis 
fósseis do que às energias renováveis 

52 O Tribunal comparou as subvenções aos combustíveis fósseis com as concedidas 
às energias renováveis (ver figura 12). Globalmente, à escala da UE, as subvenções às 
energias renováveis são mais elevadas. Porém, os dados agregados ocultam diferenças 
significativas entre Estados-Membros, e quinze deles concedem mais subvenções aos 
combustíveis fósseis do que às energias renováveis. Os Estados-Membros que 
despendem mais do que a média da UE em subvenções aos combustíveis fósseis 
apresentam, de um modo geral, um excedente destas subvenções em relação às 
concedidas às energias renováveis. 

                                                       
53 TCE, Relatório Especial 18/2020, Sistema de comércio de licenças de emissão da União 

Europeia: a atribuição de licenças a título gratuito necessitava de uma melhor orientação, 
setembro de 2020. 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=54392
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Figura 12 – Comparação dos níveis de subvenções aos combustíveis 
fósseis e às energias renováveis 

 
Fonte: TCE, com base no relatório da Trinomics Energy costs, taxes and the impact of government 
interventions on investments, Final Report – Energy Subsidies, outubro de 2020. 
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Os Estados-Membros que registam atrasos na concretização das metas para as 
energias renováveis atribuem menos financiamento a estas energias 

53 O Tribunal analisou os sete Estados-Membros que, em 2018 e 2019, registavam
um atraso superior a dois pontos percentuais na concretização das suas metas para as 
energias renováveis relativas a 202054. É de observar que, em percentagem do PIB, 
estes Estados-Membros têm subvenções às energias renováveis inferiores à média da 
UE (ver figura 13). 

Figura 13 – Distância em relação à meta para as energias renováveis e 
nível de subvenções às energias renováveis 

Fonte: TCE, com base em dados do Eurostat, Share of renewable energy in gross final energy 
consumption (T2020_31) e Trinomics, Energy costs, taxes and the impact of government interventions on 
investments, Final Report – Energy Subsidies, outubro de 2020. 

54 Definidas na Diretiva (UE) 2018/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
11 de dezembro de 2018, relativa à promoção da utilização de energia de fontes 
renováveis, JO L 328 de 21.12.2018, p. 82. 
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/92ae71b0-173a-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
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Diretiva Tributação da Energia – fixação 
de limites mínimos de tributação da 
energia 

A Diretiva Tributação da Energia em vigor 

A Diretiva Tributação da Energia tem como principal objetivo apoiar o 
mercado interno 

54 O principal objetivo da Diretiva Tributação da Energia de 2003 consiste em 
garantir o bom funcionamento do mercado interno. Estabelece o nível mínimo de 
tributação para os produtos energéticos e a eletricidade, a fim de harmonizar as 
legislações nacionais e evitar distorções no mercado interno. Apoia ainda outras 
políticas, como a proteção do ambiente, a competitividade da economia da UE e a 
dimensão social. Desde a entrada em vigor da Diretiva, registaram-se 
desenvolvimentos significativos na UE, tais como uma maior ambição climática, 
progressos tecnológicos e atualizações da legislação. Desde 2003, as alterações 
introduzidas nesta Diretiva têm refletido apenas mudanças formais baseadas em 
Decisões de Execução do Conselho, como a revisão da Nomenclatura Combinada, que 
é utilizada para definir os produtos energéticos tributáveis. 

55 Muitos utilizadores abrangidos pela Diretiva Tributação da Energia podem 
beneficiar de taxas diferenciadas e de reduções ou isenções de imposto decididas a 
nível dos Estados-Membros. A figura 14 mostra alguns exemplos destas opções de 
flexibilidade permitidas pela Diretiva. 
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Figura 14 – Quadro da Diretiva Tributação da Energia 

 
Fonte: TCE, com base na Diretiva Tributação da Energia. 

56 Na sua avaliação da Diretiva Tributação da Energia, a Comissão concluiu55 que 
esta não apoia a adoção das alternativas hipocarbónicas, subavalia os preços de 
determinados combustíveis com elevada intensidade carbónica e não estabelece 
disposições jurídicas claras para alguns novos produtos energéticos, como 
combustíveis alternativos, combustíveis de síntese, combustíveis sintéticos, biometano 
e combustíveis renováveis de origem não biológica. Além disso, os níveis mínimos de 
tributação estabelecidos na Diretiva deixaram de desempenhar o seu papel inicial de 
convergência. O nível mínimo de tributação foi introduzido para reduzir as diferenças 
entre os níveis nacionais de tributação da energia. Ao longo do tempo, a maior parte 
dos Estados-Membros fixou níveis de tributação significativamente acima dos mínimos 
estabelecidos pela Diretiva, situação que pode conduzir a distorções do mercado 
interno. 

                                                       
55 Documento de trabalho dos serviços da Comissão, Evaluation of the Council 

Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the 
taxation of energy products and electricity, SWD(2019) 329 final. 

Diretiva Tributação da Energia Excluídos da 
Diretiva

Taxas de imposto diferenciadas,
taxas normais reduzidas Isenções e reduções

Possibilidade de 
taxas diferenciadas, 
respeitando as taxas 
mínimas da Diretiva

A base das taxas 
diferenciadas pode 
ser, por exemplo, o 
volume de consumo 
ou a qualidade do 
produto energético.

Flexibilidade dos 
Estados-Membros
Exemplos de setores: 
- agricultura 
- indústrias com 

utilização intensiva 
de energia 

- agregados 
familiares

Taxa reduzida para 
produtos utilizados 
como carburante ou 
combustíveis 
estacionários
para determinados 
setores, como a 
agricultura e as obras 
públicas

Isenções obrigatórias:
- navegação 
- aviação
- eletricidade e 

produtos 
energéticos 
utilizados para 
produzir 
eletricidade 

- Lenha, carvão 
vegetal

- Eletricidade, quando 
corresponder a mais 
de 50% do custo de 
um produto

- Produtos 
energéticos e 
eletricidade 
utilizados para 
processos 
mineralógicos

- Dupla utilização de 
produtos 
energéticos (por 
exemplo, redução 
química, outras 
utilizações além de 
alimentação de 
motores ou 
aquecimento)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32003L0096
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-report-evaluation-energy-taxation-directive-2019-09-12_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-report-evaluation-energy-taxation-directive-2019-09-12_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-report-evaluation-energy-taxation-directive-2019-09-12_en


 36 

 

Os níveis mínimos de tributação da energia não incentivam a utilização 
de fontes de energia mais limpas 

57 A figura 15 sintetiza o imposto sobre o dióxido de carbono equivalente ao nível 
mínimo de tributação, conforme calculado pela Comissão. Pode ver-se que a taxa 
mínima de imposto da fonte de energia mais poluente, o carvão para utilização 
comercial, é uma das mais baixas. 

Figura 15 – Tributação mínima de determinados produtos energéticos 

 
Nota: os valores do imposto sobre o dióxido de carbono equivalente relativo à eletricidade baseiam-se 
na intensidade média da emissão de gases com efeito de estufa da produção de eletricidade na UE, que 
depende da fonte de energia utilizada para produzir a eletricidade. As emissões de CO2 variam entre 
aproximadamente 1 tonelada de CO2 por MWh para as centrais a carvão e zero para a eletricidade 
produzida a partir de fontes renováveis, como a energia solar e eólica, ou por centrais nucleares. 

Fonte: TCE, com base na avaliação da Diretiva Tributação da Energia pela Comissão. 
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https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-9%23tab-googlechartid_googlechartid_googlechartid_googlechartid_chart_11111#tab-googlechartid_googlechartid_googlechartid_googlechartid_chart_11111
https://www.rte-france.com/en/eco2mix/co2-emissions?_sm_au_=iVVFT234s45P54NFVkFHNKt0jRsMJ
https://www.rte-france.com/en/eco2mix/co2-emissions?_sm_au_=iVVFT234s45P54NFVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-report-evaluation-energy-taxation-directive-2019-09-12_en
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58 A Diretiva Tributação da Energia em vigor permite aos Estados-Membros isentar
parcial ou totalmente de tributação fontes de energia renováveis, como os 
biocombustíveis, e isentar totalmente da tributação a eletricidade proveniente de 
fontes renováveis. A Comissão observa56 que estas opções de flexibilidade não 
garantem que, globalmente, as energias renováveis tenham um nível de tributação 
real inferior ao de algumas fontes de combustíveis fósseis. 

Propostas legislativas "Objetivo 55" relativas à tributação da 
energia 

A Comissão propôs novas taxas de tributação baseadas no teor 
energético 

59 A Comissão apresentou uma nova estrutura da tributação no âmbito da proposta
da nova Diretiva Tributação da Energia (ver figura 16). 

56 Ver nota de rodapé 55. 
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Figura 16 – Taxas de tributação sobre a energia propostas (não 
indexadas) 

Fonte: TCE, com base em dados da Proposta de Diretiva do Conselho que reestrutura o quadro da União 
de tributação dos produtos energéticos e da eletricidade (reformulação), da Comissão Europeia, 
COM(2021) 563 final, julho de 2021. 

60 As alterações propostas incluem:

o a introdução de novas taxas de tributação com base no teor energético e no
desempenho ambiental e climático:

o transição da tributação baseada no volume para a tributação baseada no
teor energético (€/GJ);

o classificação e estabelecimento de níveis mínimos de tributação para os
diferentes produtos energéticos em função do seu desempenho ambiental;

10,75

0

7,17

10,75

5,38 5,38

0,15 0,15
0

2

4

6

8

10

12

2023 2033

Combustíveis fósseis tradicionais (gasolina, gasóleo, querosene, carvão), biocombustíveis e     
biolíquidos não sustentáveis e outros produtos sólidos (lenha, carvão vegetal)
Querosene para aviação

GPL, gás natural, biogás não sustentável, combustíveis não renováveis de origem não biológica

Biocombustíveis, biogás e biolíquidos sustentáveis produzidos a partir de culturas destinadas à 
alimentação humana e animal
Biocombustíveis, biogás, biolíquidos e outros produtos sólidos sustentáveis, mas não avançados 
(lenha, carvão vegetal)
Combustíveis hipocarbónicos

Eletricidade, biocombustíveis avançados e combustíveis renováveis de origem não biológica

Carburantes e eletricidade

0,9

0,6

0,9

0,45 0,45

0,15 0,15

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

2023 2033

Combustíveis e eletricidade para a agricultura, 
construção, motores fixos, aquecimento

€/GJ €/GJ

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0563&from=en
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o aumento dos níveis mínimos de tributação dos carburantes e dos 
combustíveis de aquecimento e redução do nível mínimo de tributação da 
eletricidade para utilização não comercial (ver figura 17); 

o a supressão do tratamento preferencial de alguns setores ou combustíveis e o 
alargamento do âmbito de aplicação da Diretiva Tributação da Energia: 

o supressão do tratamento preferencial do gasóleo em relação à gasolina; 

o supressão da isenção fiscal do querosene para o transporte aéreo de 
passageiros e do fuelóleo pesado para o transporte marítimo em viagens 
intra-UE; 

o exclusão da possibilidade de os Estados-Membros isentarem totalmente de 
tributação o consumo de energia de empresas e explorações agrícolas com 
utilização intensiva de energia ou reduzirem a sua tributação para um nível 
inferior ao mínimo; 

o alargamento do âmbito de aplicação da diretiva à turfa, à lenha, ao carvão 
vegetal e a combustíveis alternativos (como o hidrogénio); 

o estabelecimento de níveis mínimos de tributação distintos para as diferentes 
categorias de biocombustíveis; 

o eliminação da distinção entre utilização comercial e não comercial; 

o disposições transitórias: 

o aumento gradual da tributação da energia aplicável a alguns combustíveis e 
utilizações ao longo de um período de transição de 10 anos, de 2023 a 2033, 
de modo a suavizar a transição da isenção total em vigor. Os períodos de 
transição aplicam-se, nomeadamente, aos agregados familiares e ao setor da 
aviação; 

o indexação dos níveis mínimos de tributação à inflação; 

o a manutenção da possibilidade de os Estados-Membros aplicarem isenções e 
reduções por razões sociais ou de proteção ambiental. 
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Figura 17 – Mudança das taxas de tributação da energia dos níveis 
mínimos atuais para os níveis mínimos propostos para 2033 (não 
indexados à inflação) 

 
Nota: os fatores de conversão utilizados para as taxas volumétricas baseiam-se na avaliação de impacto 
da Comissão. 

Fonte: TCE, com base no documento da Comissão Europeia Proposta de Diretiva do Conselho que 
reestrutura o quadro da União de tributação dos produtos energéticos e da eletricidade (reformulação), 
COM(2021) 563 final, julho de 2021, e na avaliação de impacto da Comissão.  
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utilização de combustíveis como carburante no transporte rodoviário e para os 
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o um Fundo Social para o Clima, que consiste em financiamento destinado aos 
cidadãos que pretendam financiar investimentos em eficiência energética, em 
novos sistemas de aquecimento e arrefecimento e numa mobilidade mais limpa;  

o um Mecanismo de Ajustamento Carbónico Fronteiriço. As regras propostas 
exigem que os importadores de bens paguem certificados no âmbito deste 
Mecanismo equivalentes às emissões de gases com efeito de estufa inerentes aos 
bens importados. É proposto um desconto para as emissões abrangidas pelo 
mecanismo de tarifação das emissões de gases com efeito de estufa no país de 
origem. A Comissão propôs a introdução gradual do Mecanismo de Ajustamento 
Carbónico Fronteiriço, à medida que as licenças de emissão a título gratuito ao 
abrigo do CELE forem sendo gradualmente suprimidas; 

o a iniciativa ReFuelUE Aviação, um regulamento que exige aumentos dos níveis de 
combustíveis sustentáveis para a aviação utilizados nos aeroportos da UE; 

o a iniciativa FuelUE Transportes Marítimos, um regulamento que visa estimular a 
utilização de combustíveis sustentáveis e de tecnologias sem emissões no 
transporte marítimo, estabelecendo um limite máximo para a intensidade das 
emissões de gases com efeito de estufa provenientes da energia utilizada nos 
navios que acostam em portos da União; 

o atualizações da Diretiva Eficiência Energética e da Diretiva Energias Renováveis. 
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Observações finais 
62 A Comissão apontou a tributação da energia como um importante fator para a 
obtenção de economias de energia. Nos seus planos nacionais em matéria de energia e 
clima, os Estados-Membros observam que a tributação contribuirá significativamente 
para futuras economias de energia. 

63 Os níveis de tributação variam muito consideravelmente entre setores e entre 
vetores de energia. Nos termos da Diretiva Tributação da Energia em vigor, é possível 
que as fontes de energia mais poluentes tenham uma vantagem fiscal em relação a 
fontes de energia eficientes em termos de dióxido de carbono. 

64 Embora a maior parte dos Estados-Membros aplique impostos sobre os 
combustíveis significativamente superiores aos níveis mínimos estabelecidos na 
Diretiva Tributação da Energia, vários Estados-Membros mantêm um nível de 
tributação próximo do mínimo, situação que pode conduzir a distorções do mercado 
interno. 

65 O Sistema de Comércio de Licenças de Emissão da União e os impostos nacionais 
sobre o dióxido de carbono complementam o quadro da UE em matéria de tributação 
da energia. No entanto, as licenças de comércio de emissões a título gratuito 
permitem que alguns participantes no mercado não paguem uma parte das suas 
emissões de CO2, o que continuará a acontecer ao longo desta década. 

66 As subvenções aos combustíveis fósseis constituem um obstáculo ao 
cumprimento dos objetivos climáticos, na medida em que dificultam a transição para a 
energia verde. Globalmente, as subvenções dos Estados-Membros aos combustíveis 
fósseis ascendem a mais de 55 mil milhões de euros por ano e mantiveram-se 
relativamente estáveis ao longo da última década, apesar dos apelos para a sua 
eliminação gradual. Alguns Estados-Membros despendem mais em subvenções aos 
combustíveis fósseis do que em subvenções ecológicas. 

67 Em julho de 2021, no âmbito do pacote legislativo "Objetivo 55", a Comissão 
publicou uma proposta de revisão da Diretiva Tributação da Energia, que visa colmatar 
as insuficiências da legislação em vigor em matéria de tributação da energia e, em 
especial, alinhar melhor o nível de tributação com o teor energético e o desempenho 
ambiental dos vetores de energia. Segundo a proposta, os Estados-Membros 
continuam a poder reduzir as taxas de tributação sobre a energia por motivos 
ambientais, de eficiência energética e de pobreza energética. 
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68 O pacote legislativo inclui igualmente uma proposta no sentido de alargar o 
Sistema de Comércio de Licenças de Emissão ao transporte marítimo e introduz um 
sistema de comércio de licenças separado para o transporte rodoviário e os edifícios. A 
eliminação gradual das licenças de emissão a título gratuito, associada a um risco de 
fuga de dióxido de carbono, é acompanhada da proposta de introdução gradual do 
Mecanismo de Ajustamento Carbónico Fronteiriço. 

69 No seu conjunto, estas propostas permitiriam uma tributação da utilização de 
energia e uma tarifação das emissões de gases com efeito de estufa num âmbito mais 
vasto do que a legislação em vigor. 

70 Um dos desafios para os decisores políticos da UE é encontrar formas de alinhar a 
tributação da energia com os objetivos da política climática da União. Baixos preços do 
dióxido de carbono e baixas taxas de impostos sobre os combustíveis fósseis 
aumentam o custo relativo das tecnologias hipocarbónicas e atrasam a transição 
ecológica. Como o Tribunal já havia observado, as licenças concedidas a título gratuito 
para a produção de eletricidade em determinados Estados-Membros abrandaram a 
adoção de tecnologias verdes. 

71 A política fiscal não é o único instrumento que incide na utilização da energia; o 
desafio consiste em encontrar a combinação certa de medidas regulamentares e 
financeiras. Podem ser utilizadas subvenções bem orientadas e normas 
regulamentares bem definidas para complementar e reforçar o apoio fiscal a energias 
mais ecológicas e às economias de energia. 

72 Inversamente, as subvenções aos combustíveis fósseis dificultam a transição 
energética ou agravam o seu custo. A sua eliminação progressiva até 2025, 
compromisso assumido pela UE e pelos seus Estados-Membros, constituirá uma 
transição social e económica delicada. 

73 O impacto social das diferentes iniciativas pode ser significativo e, se não lhe for 
dada resposta, pode afetar negativamente a transição para uma economia mais 
ecológica. A perceção de tratamento injusto de alguns grupos ou setores pode suscitar 
resistências ao progresso neste domínio. 

74 Estes desafios terão de ser enfrentados no contexto institucional da unanimidade 
em matéria de fiscalidade. 
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O presente documento de análise foi adotado pela Câmara I, presidida por Samo Jereb, 
Membro do Tribunal de Contas, no Luxemburgo, em 15 de dezembro de 2021. 

 Pelo Tribunal de Contas 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Presidente 
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Glossário 
Auxílio estatal: apoio direto ou indireto do Estado a uma empresa ou organização que 
lhe confere uma vantagem em relação aos seus concorrentes. 

Biocombustível: combustível produzido a partir de matéria orgânica seca ou de óleos 
vegetais combustíveis. 

Biodiesel: biocombustível líquido adequado para ser misturado com gasóleo/óleo 
diesel de origem fóssil ou para o substituir. 

Biogasolina: biocombustível líquido adequado para ser misturado com gasolina 
convencional ou para a substituir. 

Consumo de energia primária: procura total de energia, incluindo o consumo pelo 
próprio setor da energia, as perdas durante a transformação e distribuição e o 
consumo final, mas excluindo a utilização de vetores energéticos para fins não 
energéticos (por exemplo, petróleo para a produção de plásticos). 

Consumo final de energia: energia total consumida pelos utilizadores finais, como os 
agregados familiares, a indústria e a agricultura, excluindo a utilizada pelo próprio 
setor da energia. 

Descarbonização: transição para um sistema económico com menores emissões de 
dióxido de carbono (CO₂) e outros gases com efeito de estufa. 

Fuga de emissões carbónicas: aumento das emissões de gases com efeito de estufa 
devido à transferência da produção de um país com restrições rigorosas das emissões 
para outro com regras menos rigorosas. 

Gás com efeito de estufa: gás presente na atmosfera (como o dióxido de carbono ou o 
metano), que absorve e emite radiação, retendo o calor e aquecendo assim a 
superfície da Terra através do fenómeno designado por "efeito de estufa". 

Objetivo 55: pacote legislativo da UE com vista à concretização de objetivos climáticos, 
em especial a redução das emissões de gases com efeito de estufa na União em, pelo 
menos, 55% até 2030. 

Prémio de aquisição: instrumento de política que paga aos produtores de eletricidade 
um prémio que acresce ao preço de mercado. 

Sistema de Comércio de Licenças de Emissão: sistema criado com vista ao 
cumprimento dos objetivos de redução das emissões de gases com efeito de estufa em 
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determinados setores, no qual a quantidade total de emissões é limitada e as licenças, 
sob a forma de títulos de emissão, podem ser compradas e vendidas por empresas ou 
outras entidades nele participantes.  

Tarifa de aquisição: mecanismo de política que oferece aos produtores, durante um 
período de tempo prolongado, um preço fixo por cada unidade de energia fornecida à 
rede. 

Teor carbónico: CO2 e outros gases com efeito de estufa equivalente a CO2 que são 
libertados através da combustão ou oxidação de um combustível fóssil ou que estão 
associados à combustão ou oxidação de um combustível fóssil utilizado para produzir 
eletricidade. 
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Siglas, acrónimos e símbolos 
AIE: Agência Internacional de Energia 

CELE: sistema de comércio de licenças de emissão 

FMI: Fundo Monetário Internacional 

GJ: gigajoule 

IDDRI: Institut du développement durable et des relations internationales (centro de 
investigação sem fins lucrativos sediado em Paris) 

IVA: Imposto sobre o Valor Acrescentado 

kWh: quilowatt-hora 

MWh: megawatt-hora = 3,60 GJ 

OCDE: Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos 

ODS: Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 

ONG: organização não governamental 

PNEC: plano nacional em matéria de energia e clima 

TCE: Tribunal de Contas Europeu 
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O presente documento de análise foi adotado pela Câmara I – Utilização sustentável 
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O presente documento de análise avalia em que 
medida a tributação da energia, a tarifação do 
dióxido de carbono e as subvenções à energia 
se adequam aos objetivos climáticos da UE. 
A tributação da energia pode contribuir para 
os esforços no domínio do clima; contudo, os 
níveis de tributação atuais não refletem o grau 
de poluição das diferentes fontes de energia. 
As subvenções às energias renováveis quase 
quadruplicaram entre 2008 e 2019, enquanto 
as subvenções aos combustíveis fósseis se 
mantiveram estáveis. Quinze Estados Membros 
despendem mais em subvenções aos combustíveis 
fósseis do que às energias renováveis. Em meados 
de 2021, a Comissão publicou uma proposta 
de revisão da Diretiva Tributação da Energia. O 
documento de análise do Tribunal descreve os 
desafios enfrentados pelos decisores políticos 
na atualização das políticas de tributação e de 
subvenções em matéria de energia: assegurar a 
coerência da tributação da energia entre setores 
e vetores energéticos, reduzir as subvenções 
aos combustíveis fósseis e conciliar os objetivos 
climáticos com as necessidades sociais.
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