
Adoção das orientações revistas
relativas aos auxílios estatais no âmbito do CELE

«Para combater de forma sustentável as alterações climáticas e alcançar os 
objetivos do Pacto Ecológico Europeu, temos de atribuir um preço às emissões de 
carbono, evitando, ao mesmo tempo, a fuga de carbono. As orientações revistas 
relativas aos auxílios estatais no âmbito do Sistema de Comércio de Licenças de 
Emissão da UE, hoje adotadas, constituem um elemento essencial deste projeto.»

Margrethe Vestager, vice-presidente executiva da Comissão Europeia

«O Pacto Ecológico Europeu é o projeto que nos permitirá alcançar uma 
transformação ecológica. Concentra-se numa missão: fazer com que a Europa 
seja o primeiro continente a atingir a neutralidade climática até 2050.»

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia

21 de setembro de 2020

Qual é o contexto?
A Comissão adotou as orientações revistas relativas aos auxílios estatais no âmbito do Sistema de Comércio de 
Licenças de Emissão da União Europeia (CELE) no contexto do sistema de comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa pós-2021, que entrará em vigor em 1 de janeiro de 2021.

O CELE constitui um elemento essencial da política da UE para combater as alterações climáticas e um dos principais 
instrumentos para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa de uma forma eficaz em termos de custos. O 
CELE fornece às empresas um sinal do preço do carbono para reduzir as emissões.

Qual é o objetivo das orientações?
As orientações CELE procuram reduzir o risco de «fuga de carbono» que ocorre quando as empresas transferem a 
produção para países terceiros com políticas climáticas menos ambiciosas, o que diminui a atividade económica na 
UE, sem contudo reduzir as emissões de gases com efeito de estufa a nível mundial.

Permitem que os Estados-Membros concedam às empresas dos setores de risco uma compensação que cubra 
parcialmente o aumento dos preços da eletricidade resultante dos sinais do preço do carbono criados pelo CELE (os 
chamados «custos indiretos das emissões»), evitando simultaneamente uma sobrecompensação e, por conseguinte, 
uma distorção indevida da concorrência no mercado único. 
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A UE será climaticamente neutra em 2050. Para atingir este objetivo, temos de ajudar a indústria a 
inovar, para que as empresas da UE se tornem líderes mundiais no domínio da economia verde.

Quais são os principais elementos das orientações?
Para reduzir o risco de fuga de carbono, as orientações adotadas articulam-se em torno de três elementos 
essenciais:

As orientações revistas entrarão em vigor em 1 de janeiro de 2021 e serão aplicadas no período 2021-2030. Os 
Estados-Membros que optem por conceder auxílios estatais através da compensação dos custos indiretos do CELE 
terão de notificar os seus regimes à Comissão Europeia com base nestas orientações.

As orientações centram-se nos 10 setores e nos 20 subsetores mais expostos ao risco 
de fuga de carbono:

•  setores muito expostos ao comércio internacional, 
•  setores muito afetados pelos custos da energia e com capacidade limitada para  
 repercutir o aumento dos custos da eletricidade, 
•  setores cujas margens de lucro se encontram sob pressão a nível internacional, 
•  setores com poucas possibilidades de melhorar a sua eficiência energética.

A compensação estará subordinada aos esforços de descarbonização das empresas, tais 
como:

• realização de auditorias energéticas, 
• aplicação das recomendações das auditorias energéticas, 
• facilitação de um aumento dos investimentos privados e sustentáveis, 
• redução da pegada de carbono do seu consumo de eletricidade.

As orientações revistas estabelecem uma taxa de compensação estável de 75 % (inferior 
à taxa de 85 % no início do anterior período de comércio de licenças) e excluem qualquer 
compensação para tecnologias ineficientes, de modo a manter os incentivos às empresas 
a favor da eficiência energética.


