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Limitar o aquecimento global a 1.5ºC obriga à rápida redução de emissões até 2030 e neutralidade carbónica em 2050

IPCC, 2018. Special Report on Global Warming of 1.5°C

Balanço CO2 Outros gases com efeito de estufa

Gt CO2/ano Metano
Gt CO2e/ano

Óxido nitroso
Gt CO2e/ano

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Slide_Deck.pdf
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Os dados mais recentes indicam que não estamos na trajetória certa

UNEP, 2019. Emissions Gap Report 2019

2010

https://www.unenvironment.org/interactive/emissions-gap-report/2019/
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Os dados mais recentes indicam que não estamos na trajetória certa

Hoje

UNEP, 2019. Emissions Gap Report 2019

https://www.unenvironment.org/interactive/emissions-gap-report/2019/
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Os dados mais recentes indicam que não estamos na trajetória certa

2025

UNEP, 2019. Emissions Gap Report 2019

https://www.unenvironment.org/interactive/emissions-gap-report/2019/
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As políticas públicas assumem metas de redução de emissões progressivamente mais ambiciosas

Comissão Europeia; Governo Português

55%
Redução de emissões de GEE na União 
Europeia até 2030, em relação a 1990

0 Neutralidade carbónica até 2050

Pacto Ecológico Europeu Estratégia Europeia “do prado ao prato”

Plano Nacional de Energia e Clima 2021-2030

• Metas quantificadas para 2030 (fitofármacos, fertilizantes, 
antibióticos)

• Redução obrigatória do desperdício alimentar

• Etiquetagem ambiental e social de produtos

• Redução de 45% a 55% emissões de GEE em Portugal até 
2030, em relação a 2005

• Políticas e medidas para redução de emissões e aumento 
de capacidade de sumidouro na agricultura e florestas

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_en
https://dre.pt/application/conteudo/137618093
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O RNC2050 identifica trajetórias setoriais para a neutralidade carbónica da economia Portuguesa em 2050

Governo Português, 2019. Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050)

 45-55%

 85-90%

-9 a -13 Mt CO2
sumidouro

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/RNC2050_PT-22-09-2019.pdf
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E o setor privado?

# 991 empresas

Produção primária, 
alimentação e bebidas

# 58 objetivos aprovados

# 49 compromissos

Objetivos de Base Científica 
(compromisso)

Em Portugal

Objetivo de neutralidade carbónica Meta de redução  

dez/2019 fev/2020 abr/2020 mai/2020
Petróleo e gás

Science Based Targets Initiative

https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action/
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O setor alimentar global representa uma fatia relevante das emissões mundiais

IPCC, 2019. Special Report on Climate Change and Land. Summary for Policy Makers. 

UNEP 2020. Enhancing Nationally Determined Contributions (NDCs) for Food Systems.

Usos de energia na agricultura, transportes, produção 
de inputs agrícolas e indústria agro-alimentar.

Agricultura, florestas e outros usos do solo 
(2007-2016)

Sistema alimentar global 
(2007-2016)

Valor médio

20%
Potencial do sistema alimentar global para a 
redução de emissões necessária até 2050

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/02/SPM_Updated-Jan20.pdf
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/improved-climate-action-food-systems-can-deliver-20-percent-global
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A pegada de carbono pode ser entendida sob duas perspetivas complementares

Duas perspetivas

Produção MP 
auxiliares

Produção 
agrícola

Processamento 
e 

embalamento

Distribuição 
e retalho

Utilização e 
fim de vida

Cradle-to-grave (B2C)

Cradle-to-gate (B2B)

Produto

Atividades a montante

[Cadeia fornecimento]

Operação 
própria

Atividades a jusante

[Distribuição e uso de 
produtos]

Emissões diretas

âmbito 1 e 2

Emissões indiretas

âmbito 3

Emissões indiretas

âmbito 3

Organização

Organização
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A pegada de carbono da organização contabiliza as emissões direta e indiretamente associadas à atividade

Atividades a montante
[Cadeia fornecimento]

Operação própria
Atividades a jusante

[Distribuição e uso de produtos]

Exemplo: produção vinho

• Bens e serviços
fertilizantes, fitofármacos, produtos enológicos, 

material de embalagem, uva de terceiros

• Transporte
vinha-adega

• Resíduos
embalagem, bagaço, engaço, borras

• Deslocações
viagens de avião a eventos de promoção

• Processo
N2O e CO2 - fertilizantes e corretores

• Combustíveis
tratores e máquinas, empilhadores, frota própria

• Eletricidade
adega, linha embalamento, escritórios, armazéns

• Transporte
distribuidor – pontos de venda

• Resíduos embalagem
eliminação e valorização de garrafas e embalagem 

secundária

âmbito 3âmbito 3 âmbito 1 e 2

Organização
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A pegada de carbono da organização contabiliza as emissões direta e indiretamente associadas à atividade

Exemplo: produção vinho

Emissões por fase do processo de produçãoRepartição âmbito 3Emissões por âmbito

Viticultura Vinificação Engarrafamento 
e embalamento

Distribuição

Transporte e 
distribuição

Uva 
comprada

Produtos 
enológicos

Material 
embalagem

Concha Y Toro Sustainability Report 2019, 2018. 

Âmbito 1 Âmbito 2 Âmbito 3

14%

6%

80%

282 000  
t CO2e

Atividades a montante

[Cadeia fornecimento]
Operação própria

Atividades a jusante

[Distribuição e uso de produtos]

âmbito 3âmbito 3 âmbito 1 e 2

Organização

https://conchaytoro.com/en/sustentabilidad/publications/
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A pegada de carbono do produto contabiliza as emissões associadas ao ciclo de vida 

Exemplo: produção vinho

Produto

Produção MP 
auxiliares

Produção de 
uva

Produção de 
vinho

Engarrafamento 
e rotulagem

Logística e 
distribuição

Retalho
Utilização e 
fim de vida

• Fertilizantes e 
fitofármacos

• Produtos
enológicos

• Material de 
embalagem

• Aplicação de
fertilizantes e 
corretores

• Consumo de 
energia
[máquinas e 
equipamentos]

Vinhas próprias e arrendadas. 
Uva comprada 

Adega própria 
ou de terceiros

Operação própria 
ou de terceiros

Instalações próprias 
ou de terceiros

Fornecedores Lojas de terceiros Consumidor

• Transporte uva

• Consumo de 
energia
[instalações e 
equipamentos]

• Transporte vinho

• Consumo de 
energia
[instalações e 
equipamentos]

• Transporte caixas
[centros distribuição]

• Consumo de 
energia
[instalações e 
armazenamento]

• Transporte caixas
[ponto de venda]

• Consumo de 
energia
[instalações, sistemas 
frio]

• Transporte garrafas
[local consumo]

• Consumo de energia
[sistemas frio]

• Recolha resíduos 
embalagem

• Eliminação e 
valorização resíduos 
embalagem
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A pegada de carbono do produto contabiliza as emissões associadas ao ciclo de vida

Exemplo: produção vinho

Fundação Eugénio de Almeida – Adega da Cartuxa

Produto

Produção MP 
auxiliares

Produção de 
uva

Produção de vinho
Engarrafamento 

e rotulagem
Logística e 

distribuição
Retalho

Utilização e fim 
de vida

Vinhas próprias e 
arrendadas. Uva comprada 

Adega própria 
ou de terceiros

Operação própria 
ou de terceiros

Instalações próprias 
ou de terceiros

Fornecedores Lojas de terceiros Consumidor

B2B

1.0 – 1.6 kg CO2e/ garrafa 0.75 L

B2C

adicional dependente do mercado e meio de transporte 

https://www.cartuxa.pt/pt/base/1/10
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As regras definidas pelos diferentes referenciais metodológicos são, no essencial, convergentes

Metodologias

ProdutoOrganização
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A contabilização recorre a dados da empresa, de terceiros e a informação de referência

= Emissão
Fator de 

conversãox
Dado de 
atividade

Suportes Informação

Contas de cultura • Consumo de fertilizantes e fitofármacos (kg)
• Utilização de máquinas e equipamentos (h; ha)

Mapas internos • Quantidades produzidas (t)
• Vendas de produto acabado (t; unidade de comercialização)
• Vendas de subprodutos (t)
• Consumo de materiais de embalagem (t)

Faturas de fornecedores • Consumo de eletricidade (kWh)
• Consumo de gás (m3)
• Consumo de gasóleo (L)
• Transporte contratado (km; tipo de veículo)
• Deslocações em serviço (#; origem-destino)

Mapas de registo de resíduos • Resíduos produzidos e destino final (t)

Estatísticas nacionais • % reciclagem e valorização por tipo de resíduo

Dados de fornecedores – Emissões diretas • Emissões por unidade de produto vendido (kg CO2e/kg)
• Distâncias percorridas para entrega de produtos

Dados de fornecedores – Fatores de emissão 
específicos

• Fator de emissão do comercializador de eletricidade (g CO2e/kWh)

Bases de dados - Fatores de emissão de referência • Fatores de emissão médios por atividade (g CO2e/km; g CO2e/GJ; gCO2e/kg)

Rácios de referência • Consumo de combustível por distância percorrida (L/km)
• Consumo de energia por trabalho de máquina (L/h; L/ha; kWh/kg)
• Produtividade média (kg/ha)

Exemplos
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A remoção de emissões não é ainda integralmente reconhecida nas regras de contabilização e definição de metas

Referenciais e iniciativas

Contabilização de emissões

• Corporate standard: 
contabilização não obrigatória

• Reporte deve ser separado

• Em desenvolvimento:
standards para Remoções de 
Carbono e Uso do Solo

• ISO 14064: contabilização de 
emissões e remoções

• ISO 14067: contabilização de 
remoções nas fronteiras do 
sistema (produto)

• PAS 2050: contabilização de 
remoções nas fronteiras do 
sistema (produto) 

• Exclui remoções na fase 
agrícola

Reconhecimento de metas de redução

• Critérios atuais para SBT: não reconhecem 
remoções (dentro ou fora das fronteiras)

• Em desenvolvimento: orientações para 
setor agricultura e florestas

• Em desenvolvimento: critérios para 
validação de SBT de Neutralidade 
Carbónica



Para quê?
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A pegada de carbono é um instrumento de eficiência e diferenciação

Motivações

Eficiência

• Reforço da monitorização

• Identificação de oportunidades de 
redução de consumos e custos

Mercado

• Resposta/antecipação a exigências 
de clientes (B2B)

• Diferenciação de produto

• Compromisso transmitido 
diretamente ao consumidor final 
(B2C)

• Alinhamento com agenda social

• Demonstração de responsabilidade e 
desempenho

• Gestão de risco (regulatório, 
reputacional, operacional)

Posicionamento
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A pegada de carbono é uma métrica única que contém as principais métricas de eficiência operacional

Pegada Carbono (t CO2e)

Combustíveis

Eletricidade

Fertilizantes

Vapor

Calor/frio Fitofármacos

Embalagem Outros materiais

Veículos

Distâncias

Valor 
económico

Taxas de 
deposição/
valorização 

Energia (GJ) Transportes (km) Resíduos e subprodutos (t)Materiais (t)

Indicadores operacionais absolutos

• GJ

• kg N, PO5, K2O

• (…)

Rácios de eficiência

• GJ/L vinho; GJ/kg milho

• kg N/kg batata; kg N/ha

• km/garrafa
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A comunicação do desempenho carbónico é já uma exigência de clientes empresariais de grande dimensão

Distribuição 
alimentar

NET 
ZERO

nov/2016 jun/2017 ago/2019 jan/2020 jun/2020

SBT

ago/2020 set/2020

Walmart

1 Gt
CO2e

Carrefour

-30%

Projeto Gigaton 2030

• #2300 fornecedores envolvidos

• 0.23 Gt CO2e evitadas

SBT – âmbito 3

• 20 Mt CO2e evitadas

• #100 maiores fornecedores 
com objetivos de redução

Ahold

-15%

SBT - âmbito 3

• Apoio à transição de baixo 
carbono de fornecedores-chave

Jerónimo Martins

61

Manual Agricultura Sustentável 

• 9 áreas, incluindo energia, 
aplicação produtos

• #61 fornecedores PT

90%
Emissões âmbito 3 no setor de bens 
de consumo (indústria e retalho) 

95%

Membros CDP Supply Chain (US$1.9 
triliões compras):
melhor desempenho carbónico = 
melhor parceiro de negócio 
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Mas os sinais do mercado de clientes finais são ainda incertos 

50%
Não integra pegada de 
carbono na decisão de 
compra

67%
Apoia etiquetagem 
carbónica de produtos

mas

9/10
Millennials disponíveis 
para pagar mais por 
vinhos sustentáveis 

$ 3
Adicional médio de 
disponibilidade para pagar 
entre todos os segmentos 

92%

Considera já tomar decisões 
de consumo sustentável

mas

Preço é critério de compra 
mais importante

HLG Brand Pressure Index 2020

• 6.2 milhões tweets

• 3 000 stakeholders

Alterações climáticas em 1º lugar 
entre temas associados a marcas

Oney e da OpinonWay 2020

26%
Empresas devem 
apresentar nova oferta 
sustentável

• PT, ES, FR, HU
• Resultados PT

Wine Intelligence 2019

• > 2 000 consumidores vinho
• USA, CAN, SE, UK

Carbon Trust 2020

• > 10 000 consumidores
• FR, DE, IT, NL, ES, SE, UK, USA

High Lantern Group Oney Carbon TrustWine Institute

http://www.highlanterngroup.com/news-insights/2019/11/27/hlg-analytics-note-aw9n5
https://www.oney.pt/-/media/Files/sala-imprensa/press-release/estudo-consumo-sustentavel.pdf
https://www.carbontrust.com/news-and-events/news/2020-consumer-research-shows-sustained-support-for-carbon-labelling-on
https://wineinstitute.org/press-releases/new-consumer-research-presented-at-first-u-s-sustainable-winegrowing-summit-shows-strong-interest-in-sustainable-wine/
https://www.carbontrust.com/news-and-events/news/2020-consumer-research-shows-sustained-support-for-carbon-labelling-on
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