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NEUTRALIDADE CARBÓNICA 2050
socialmente aceites, e que permitam alcançar o objetivo de neutralidade

carbónica da economia Portuguesa em 2050. A descarbonização profunda

da economia exige, para além de competências analíticas e ferramentas

adequadas, o envolvimento alargado e a colaboração de todos os atores,

com vista à análise e discussão das opções e estratégias de mitigação, e à

definição de trajetórias de baixo carbono para a economia nacional.

A neutralidade carbónica consiste no valor nulo de emissões líquidas de

gases com efeito de estufa, tendo em conta o total nacional de emissões,

constante do inventário que Portugal submete no âmbito da Convenção

Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (UNFCCC).

De forma a alcançar o objetivo traçado, o Governo português

apresentou o “Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050“ (RNC2050),

que pretende dar resposta ao objetivo definido a nível nacional, na

última Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas

para as Alterações Climáticas (COP22), em Marraquexe. Nesta

Conferência, o país comprometeu-se a ser neutro em emissões de gases

com efeito de estufa (GEE) até ao final da primeira metade do século.

O objetivo principal do Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 é a

identificação e análise das implicações associadas a trajetórias

alternativas, tecnicamente exequíveis, economicamente viáveis e
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A PKF possui know how e experiência necessária para auxiliar as organizações na elaboração dos Relatórios de Sustentabilidade, bem como 

no desenvolvimento de formação à medida.

NEUTRALIDADE CARBÓNICA 2050
Portugal - um dos primeiros a apresentar a sua estratégia - destaca-se como um dos países europeus com melhores níveis de execução dos planos de

descarbonização, sem recorrer a créditos internacionais de carbono (que permitem pagar o excesso de emissões GEE).

As soluções para a neutralidade carbónica não são meramente teóricas ou difíceis de atingir. Seja a aposta em produção solar própria para reduzir

despesas ou o consumo exclusivamente a partir de fontes renováveis; seja a procura de soluções de maior eficiência ou a certificação energética; seja o

investimento numa frota elétrica ou a abertura de postos privados de carregamento de veículos elétricos a outros utilizadores, o tecido empresarial tem

já várias formas de dar o seu contributo para o objetivo de neutralidade carbónica, assegurando as melhores práticas.

De forma a desempenhar a sua parte neste esforço internacional para combater as alterações climáticas, as empresas – sejam estas pequenas, médias

ou grandes – poderão recorrer à avaliação de desempenho de sustentabilidade e posterior elaboração de relatórios de sustentabilidade, de modo a

traçar metas que permitam uma redução das emissões de carbono.
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