
Taxonomia da União Europeia e a intervenção das associações europeias e nacionais do setor elétrico e 

eletrónico – ANIMEE incluída 

 

Taxonomia da União Europeia para atividades sustentáveis – ponto de situação 

O Regulamento da Taxonomia foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia em 22 de junho de 2020 e 

entrou em vigor em 12 de julho de 2020. Estabelece os critérios para determinar se uma atividade 

económica é qualificada como sustentável do ponto de vista ambiental, com vista a estabelecer em que 

grau um investimento é sustentável do ponto de vista ambiental.  

Atualmente, está em discussão a nível europeu o Regulamento Delegado que virá a suplementar o 

Regulamento (EU) 2020/852, estabelecendo os critérios técnicos de triagem para determinar as condições 

sob as quais uma atividade económica se qualifica como contribuindo substancialmente para a mitigação 

das mudanças climáticas ou adaptação às mudanças climáticas e para determinar se essa atividade 

económica não causa danos significativos a qualquer um dos outros objetivos ambientais. Está previsto que 

este novo Regulamento Delegado seja publicado em 2021 e entre em vigor em janeiro de 2022.  

Este ato delegado baseia-se nas recomendações do Grupo Técnico de Peritos em Finanças Sustentáveis 

(TEG). Portugal tem um grupo de técnicos a acompanhar este assunto, pertencentes ao Ministério do 

Ambiente e da Ação Climática e ao Ministério das Finanças. O seu conteúdo não está ainda disponível 

publicamente.  

 

O setor elétrico e eletrónico e a taxonomia da União Europeia 

O setor elétrico e eletrónico, que a ANIMEE representa, está já contemplado no Grupo 3 - Fabricação e no 

Grupo 4 - Energia. Esta inclusão é natural, dado o papel extremamente importante que o setor elétrico e 

eletrónico representa para o Acordo Verde Europeu. No entanto, está em falta a inclusão explícita dos 

sectores da Fabricação de Equipamento e Sistemas para Gestão de Energia Elétrica e dos Fios e Cabos 

Isolados numa secção dedicada no referido Regulamento Delegado, a denominar “Fabricação de 

Equipamento Elétrico”, correspondente às NACE C 27.1 e NACE C 27.3..  

Esta inclusão é totalmente lógica, atendendo ao papel central que a eletrificação e a eficiência energética da 

economia assumem na estratégia para alcançar a neutralidade carbónica em 2050. Tendo presente o 

carácter essencial que o equipamento e o material elétricos desempenham na prossecução desse objetivo, 

entendemos que é da mais estrita coerência que estes sectores sejam explicitamente considerados numa 

secção dedicada daquele Regulamento Delegado.  

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12302-Climate-change-mitigation-and-adaptation-taxonomy#ISC_WORKFLOW


Ações em curso 

Uma vez que as negociações para o texto final do Regulamento Delegado estão na sua fase final, as ações 

têm-se mostrado cada vez mais intensas. As associações europeias Capiel, Cecapi, Cemep, EuropeOn, 

Solar Power Europe, T&D Europe e Wind Europe (relembramos que a ANIMEE é membro de três destas 

associações: Cecapi, Cemep e T&D Europe) apresentaram à Comissão Europeia uma carta aberta conjunta 

em dezembro de 2020. Esta carta conjunta pede a inclusão explícita dos sectores da Fabricação de 

Equipamento e Sistemas para Gestão de Energia Elétrica, propondo o respetivo texto, a incluir no 

Regulamento Delegado. 

Em Portugal, a ANIMEE e a AGEFE transmitiram conjuntamente ainda este mês o mesmo objetivo ao grupo 

de peritos portugueses que seguem este assunto na Comissão Europeia. Acrescentamos ainda a 

necessidade de inclusão dos Fios e Cabos Isolados, juntamente com os Equipamentos e Sistemas para 

Gestão de Energia Elétrica.  

Não tendo esta proposta tido até agora o esperado acolhimento, a ANIMEE e a AGEFE transmitiram a sua 

expetativa de alteração do 3.6 - Fabricação de outras tecnologias de baixo carbono, juntamente com outros 

códigos NACE, de forma a incluir a expressão quando possível - dada a complexidade desta comparação - 

na seguinte frase: 

“A atividade económica fabrica tecnologias que visam e demonstram economias substanciais de emissões 

de GEE no ciclo de vida em comparação, quando possível, com as alternativas de tecnologia / produto / 

solução de melhor desempenho disponíveis no mercado.” 

Aguardamos os desenvolvimentos deste assunto com expetativa.  

 

Em caixa:  

Taxonomia da União Europeia para atividades sustentáveis 

O estabelecimento de um sistema de classificação da UE para atividades sustentáveis 

 

Taxonomia da UE, porquê? 

Cumprir as metas climáticas e energéticas da UE para 2030 e alcançar os objetivos do Acordo Verde 

Europeu, implica, naturalmente, ser fundamental direcionar os investimentos para projetos e atividades 

sustentáveis. A atual pandemia COVID-19 reforçou a necessidade de redirecionar os fluxos de capital para 

projetos sustentáveis, a fim de tornar nossas economias, negócios e sociedades, em particular os sistemas 

de saúde, mais resilientes contra choques e riscos climáticos e ambientais, com claros co-benefícios para a 

saúde. Para conseguir isso, é necessária uma linguagem comum e uma definição clara do que é 

"sustentável". É por isso que o plano de ação para o financiamento do crescimento sustentável apelava à 

criação de um sistema de classificação comum para atividades econômicas sustentáveis, ou uma 

“taxonomia da UE”.  

http://www.capiel.eu/
http://www.cecapi.org/
http://www.cemep.eu/
http://www.europe-on.org/
http://www.solarpowereurope.org/
http://www.tdeurope.eu/
https://windeurope.org/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en


 

Qual é a taxonomia da UE? 

A taxonomia da UE é um sistema de classificação que estabelece uma lista de atividades económicas 

ambientalmente sustentáveis, ou seja, é um facilitador importante para aumentar o investimento sustentável 

e implementar o Acordo Verde Europeu. Ao fornecer definições apropriadas para empresas, investidores e 

formuladores de políticas nas quais as atividades económicas podem ser consideradas ambientalmente 

sustentáveis, espera-se criar segurança para os investidores, proteger os investidores privados da lavagem 

verde, ajudar as empresas a planear a transição, mitigar a fragmentação do mercado e, eventualmente, 

ajudar a mudar os investimentos para onde são mais necessários. 

A Comissão está atualmente a preparar uma ferramenta informática que irá facilitar a utilização da 

taxonomia, permitindo aos utilizadores navegar facilmente por este novo sistema classificativo.   

Regulamento de taxonomia e atos delegados 

O Regulamento da Taxonomia foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia em 22 de junho de 2020 e 

entrou em vigor em 12 de julho de 2020. Estabelece os critérios para determinar se uma atividade 

económica é qualificada como sustentável do ponto de vista ambiental, com vista a estabelecer em que 

grau um investimento é sustentável do ponto de vista ambiental. 

O Regulamento da Taxonomia estabelece seis objetivos ambientais: 

1. Mitigação das alterações climáticas; 

2. Adaptação às alterações climáticas; 

3. A utilização sustentável e proteção dos recursos hídricos e marinhos; 

4. A transição para uma economia circular; 

5. A prevenção e o controlo da poluição; 

6. A proteção e o restauro da biodiversidade e dos ecossistemas. 

Podem ser necessários diferentes meios para que uma atividade contribua substancialmente para cada 

objetivo. O Regulamento da Taxonomia atribui à Comissão a tarefa de estabelecer a lista de atividades 

ambientalmente sustentáveis, definindo critérios técnicos de avaliação para cada objetivo ambiental através 

de atos delegados. 

O desenvolvimento da taxonomia da UE depende de uma ampla contribuição de especialistas de toda a 

economia e da sociedade civil. É por isso que a Plataforma sobre Finanças Sustentáveis tem a missão de 

aconselhar a Comissão Europeia no desenvolvimento da taxonomia da UE, melhorando a sua usabilidade e 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/overview-sustainable-finance/platform-sustainable-finance_en


explorando a sua extensão aos objetivos sociais. A Plataforma de Finanças Sustentáveis é um grupo 

permanente de peritos da Comissão que foi criado ao abrigo do Regulamento da Taxonomia. Veja aqui 

quem são os seus membros.  

Fonte: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-

taxonomy-sustainable-activities_en 

 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-teg-members_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en

