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Tecnologias de Energia Limpa 
  

 Introdução           
A IEA (Agência Internacional de Energia) divulgou um relatório sobre 800 
tecnologias existentes e a serem desenvolvidas para a redução das emissões de 
gases de estufa. Este foi realizado com recurso a 6000 especialistas de diferentes 
sectores de modo a poder auxiliar os governos, empresas e agências a tomar 
decisões sobre tipos de tecnologia a adotar. 
Segundo a IEA será o amadurecimento destas tecnologias que irá determinar o 
ritmo de redução de emissões. Apesar dos governos prometerem datas de 
neutralidade de carbono, muitas tecnologias fundamentais para este objetivo 
estão ainda numa fase embrionária não tendo sido garantida a sua viabilidade 
económica.  
 
Nesta nota temática resumimos os principais temas do relatório, com o intuito 
de perceber quão distantes estamos da neutralidade de emissões. A IEA foca-se 
no cenário de Desenvolvimento Sustentável que ilustra as tecnologias 
necessárias para cumprir com os objetivos de Sustentabilidade das Nações 
Unidas, que prevê uma neutralidade de emissões no mundo em 2070. 
 

 Conclusões do relatório temático: 
• Não basta reduzir emissões no sector de energia: 

Outros sectores como o de transportes, indústria e construção 
representam mais de 55% das emissões de CO2. É fundamental o 
desenvolvimento de novas tecnologias que apoiem a transição nestes 
sectores para um maior uso de eletricidade. Espera-se que este uso 
mais do que duplique com a eletrificação de veículos, de processos de 
produção de metais e de uso de eletricidade em edifícios para 
aquecimento, cozinha etc. 
 

• É preciso um investimento maior em energias renováveis: 
Segundo os cálculos da IEA, adições de capacidade de energias 
renováveis precisariam de ser 4x maiores do que o recorde anual 
atingido em 2019, para atingir a neutralidade de emissões em 2050. 
 

• Hidrogénio será crucial para indústrias em que o uso direto de 
eletricidade é desafiador:  
De acordo com o cenário de Desenvolvimento Sustentável, 
precisaríamos de uma capacidade de 3300 GW de eletrolisadores de 
hidrogénio que consumiriam 2x mais eletricidade do que a China 
produz atualmente num ano. As tecnologias de captura de CO2 
permitiriam a produção de hidrogénio através de gás natural com zero 
emissões líquidas. 
 

• Governos serão determinantes para incentivar estas tecnologias: 
É da sua responsabilidade garantir a redução de emissões existentes, 
incentivar o mercado para a adoção de tecnologias numa fase 
embrionária, desenvolver infraestruturas, apoiar a investigação e 
expandir a cooperação internacional. 
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 Urgência de redução de emissões 
Cientistas climáticos concordam que existe uma forte ligação entre emissões de 
gases de estufa por parte da atividade humana com a sua concentração na 
atmosfera e respetivas consequências na temperatura do ar e oceanos.  
 
A concentração de CO2 atingiu em 2019 410 partes por milhão(ppm), mais 0,6% 
face a 2018 e bem acima dos níveis pré industrialização de 180 a 280 ppm. Esta 
maior concentração foi responsável pelo aumento da temperatura média do 
planeta em 1ºC e consequente aumento do nível do mar em 20 centímetros, 
derivado do derretimento de glaciares e alterações no clima. 
 
O “Acordo de Paris” de 2015 tem como objetivo limitar o futuro aumento de 
temperaturas médias da Terra a níveis “bem abaixo de 2ºC”. Pretende também 
que se atinja o pico de emissões de gases de estufa o “mais rapidamente 
possível”. 
 
A redução de emissões não se limita apenas ao clima, tendo em conta que estes 
gases de estufa são responsáveis por mortes prematuras de pessoas expostas 
diariamente a esta poluição. 
 

 Energia e desenvolvimento populacional 
Desde 1800, a população mundial cresceu de cerca de 1 mil milhões de pessoas 
para 7,7 mil milhões atualmente. Este crescimento implica maior uso de energia 
que aumentou para 14,4 mil milhões de toneladas equivalentes a petróleo em 
2019, ou 45% acima dos níveis de 2000 e 16x acima de 1900. 
 

 
 
 
Apesar da procura de energia por unidade do PIB ter diminuído, aparentando 
ganhos de eficiência, a procura em relação à população tem-se mantido num 
crescimento constante. Isto sinaliza que dada a previsão de aumento 
populacional, prevê-se também um aumento das necessidades energéticas. 
 
 
 
 

Fonte: IEA 
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 Diferentes países, diferentes ritmos de redução de emissões 
Houve redução de emissões de CO2 do uso de energia entre 2000 e 2019 na 
Europa (-18%), EUA (-17%) e Japão (-13%).  
 
No entanto, noutras regiões emergentes aconteceu o contrário tendo na China 
triplicado no mesmo período e noutros países asiáticos mais do que duplicaram. 
Com 9,8 giga-toneladas (Gt) de emissões em 2019, a China contribui para 30% das 
emissões globais de CO2. 
 

 
 
 

 Redução do uso de combustíveis fósseis elimina grande parte das 
emissões de CO2 
O carvão é o maior responsável por emissões de CO2, ascendendo a 45% do total 
em 2019, seguido pelo petróleo (34%) e gás natural (22%).  
 
Estas emissões têm diminuído graças a um maior consumo de gás natural (que 
emite menos quantidade de CO2 por unidade de energia vs petróleo e carvão) e 
maior uso de energias renováveis. Assim em 2019 a intensidade de emissões 
atingiu os 470 gramas de CO2/kWh, ou 12% menos do que em 2000. 
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 Emissões de infraestruturas existentes 
A troca de infraestruturas actuais para novas tecnologias tende a ser feita no final 
do período de vida das mesmas. Dado o investimento inicial, é mais difícil justificar 
economicamente, a suspensão de utilização de infraestruturas jovens.  
Assumindo que a infraestrutura actual permanece até ao fim do seu ciclo de vida 
operacional, esta emitirá cerca de 750 Giga-toneladas (Gt) de CO2 até 2070, o que 
resultaria num aumento de temperatura média do planeta acima dos 2ºC. 

 
Tempo de vida útil das infraestruturas (em anos): 
Legenda: Vida útil média      ; Intervalo de vida útil  
Fonte: IEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energia: As fábricas de carvão por exemplo têm uma longevidade média de quase 
50 anos e metade da capacidade de produção de combustíveis fósseis na China 
tem menos de 10 anos de idade. Assim, espera-se que em 2050 as emissões da 
indústria do carvão sejam apenas 30% mais baixas do que os níveis actuais. Nos 
EUA as centrais têm uma média de idade de 40 anos e na Europa 35 anos, por isso 
nestas regiões a substituição por tecnologias mais limpas será mais rápida. 
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Indústria: Aqui a China tem também um papel muito relevante, já que a sua 
capacidade de produção vs o total mundial representa 60% no caso do minério de 
ferro, 50% no caso do cimento e 30% no caso da amónia, metanol e outros 
químicos de elevado valor. Esta capacidade é também bastante jovem tendo em 
média entre 10 a 15 anos, pelo que a sua substituição demorará ainda décadas a 
ser realizada. A longevidade de fábricas de químicos é de 30 anos, e de fábricas 
de produção de ferro e cimento cerca de 40 anos. 
 
Edifícios: Os equipamentos de aquecimento ou refrigeração, assim como de 
iluminação dos edifícios têm uma baixa longevidade. No entanto, os próprios 
edifícios determinam grande parte da eficiência energética já que por exemplo se 
não estiverem bem isolados, irão requerer mais energia de modo a manterem 
uma temperatura amena no interior. Cerca de 50% dos edifícios actuais será 
usado em 2050, e 60% dos edifícios actuais foram construídos antes de existirem 
regulamentações para aumento de eficiência energética. Esta preocupação pelo 
aumento de eficiência energética de edifícios é de extrema importância já que por 
exemplo edifícios construídos antes dos anos 60, necessitam de 3x mais energia 
do que os actuais. 
 
Veículos: 70% da frota mundial de veículos é constituída por carros com menos 
de 10 anos de idade. Tendo em conta que os veículos duram usualmente 15 a 20 
anos, é provável que grande parte da frota mundial seja ainda constituída por 
carros de combustão em 2030 vs carros eléctricos. 
 
Aviação: No caso dos aviões, a sua longevidade prolongada, cerca de 50 anos, 
explica a expectativa de que 70% da frota actual (que foi construída após o ano 
2000) ainda esteja operacional em 2050. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: IEA 
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 Medidas necessárias para atingir os neutralidade de emissões em 2070 
Para ir de encontro aos objectivos de sustentabilidade das Nações Unidas e assim 
atingir a neutralidade de emissões em 2070 é necessária uma transformação 
radical no sector energético com recurso a maior capacidade de energias 
renováveis, maior uso de baterias, aumento do uso de electricidade na procura 
total de energia, tecnologias de captura de CO2, hidrogénio e bioenergia.  
 
Electricidade limpa: Prevê-se que em 2070, 50% das necessidades energéticas 
sejam satisfeitas com electricidade (vs apenas 20% actualmente). Para isto 
acontecer, será necessário um aumento anual de capacidade de produção de 
electricidade equivalente à actual procura por electricidade do México e Reino 
Unido juntos. Vai assim ser necessário um contínuo investimento em nova 
produção de energias renováveis como a solar, eólica e energia nuclear. 
 
Captura de CO2: Dada a enorme capacidade de produção de electricidade que 
será necessário acrescentar, é fundamental que se desenvolvam tecnologias de 
captura de carvão para que parte das necessidades energéticas possam ser 
satisfeitas com combustíveis fósseis com zero emissões líquidas. 
 
Hidrogénio: Para 2070 prevê-se que o hidrogénio satisfaça 13% das necessidades 
de energia globais. Para isso teremos de atingir uma capacidade de produção de 
520 Milhões de toneladas, ou 7x a capacidade actual. O Hidrogénio será crucial 
para a redução de emissões no sector industrial (principalmente na produção de 
ferro e químicos), sector de aviação e de logística. 
 
Biomassa: Quanto à biomassa espera-se que a sua contribuição para as 
necessidades energéticas dobre para 20% até 2070. Incluindo-se aqui os 
biocombustíveis, geração de electricidade e de energia térmica. 
 
Redução da utilização de combustíveis fósseis: No cenário de Desenvolvimento 
Sustentável da IEA, prevê-se uma redução quase total do uso do carvão, de 75% 
do petróleo e de 40% para o gás natural até 2070. 
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 Tecnologias desenvolvidas nas últimas décadas 
Nas últimas décadas têm sido desenvolvidas várias tecnologias que permitiram 
complementar o uso de combustíveis fósseis com energias mais limpas como é o 
caso da produção de energia nuclear nos anos 70, as centrais de gás combinadas 
nos anos 90, a eólica nos anos 2000 e a solar fotovoltaica na última década. 
Estas tecnologias, no entanto, demoraram algum tempo a ganharem importância 
na produção global de energia contando ainda com uma contribuição pequena 
quando comparadas com os combustíveis fósseis. A energia solar representa 2,5% 
das necessidades energéticas globais e a eólica cerca de 5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 A adoção de novas tecnologias 

O fator determinante na adoção de novas tecnologias é a redução do custo de 
produção de energia com estas tecnologias, que no caso dos painéis solares 
fotovoltaicos atingiu uma redução de quase 80% desde 2010, levando neste 
momento a uma adoção mais generalizada desta fonte de energia. Para atingir 
esta redução de custos é necessário por parte dos governos um investimento em 
subsídios que compense a utilização destas energias numa fase embrionária em 
que não são economicamente viáveis. Cabe, no entanto, a cada governo perceber 
o seu papel e capacidade financeira para investir nestas novas tecnologias, dado 
o elevado custo. O hidrogénio verde (com zero emissões) é um dos exemplos de 
uma tecnologia ainda com altos custos de utilização e que precisará de apoios 
estatais não só ao nível de produção, mas como de criação de infraestruturas que 
permitam a sua utilização.  
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 Tecnologias de Geração de Energia 
Grande parte das tecnologias necessárias para gerar energia sem emissões de 
gases de estufa já estão bem desenvolvidas e são comercialmente viáveis tal como 
a energia nuclear, eólica, solar e hídrica.  
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 Tecnologias de Captura e Armazenamento de CO2 
É antecipado que 15% da redução de CO2 até 2070 seja com o contributo destas 
tecnologias. Estas são importantes especialmente para a redução de emissões em 
sectores que não têm alternativa ao uso de combustíveis fósseis como na 
produção de ferro, cimento ou químicos. O CO2 pode ser capturado no ar através 
de diferentes mecanismos e depois armazenado debaixo da terra, contribuindo 
assim negativamente para as emissões. Em alternativa pode ser usado em 
combinação com hidrogénio para produção de combustíveis mais limpos. 
 
Captura de CO2: Este tipo de tecnologias têm sido usadas em diversos processos 
industriais como produção de amónia ou gás natural, mas só agora começam a 
ser criados projectos para demonstrar o uso da mesma para outros processos 
como a produção de cimento e ferro. 
 
Uso de CO2: Actualmente o CO2 é usado por algumas indústrias como a produção 
de ureia para fertilizantes e químicos, e na produção de bebidas com gás. Estão a 
ser avaliados outros potenciais usos, como por exemplo para criação de materiais 
de construção. 
 
Armazenamento de CO2: O processo existente de injecção de CO2 na extração 
de petróleo conta como armazenamento de CO2 já que este fica depois 
armazenado no depósito, no subsolo. O uso de poços vazios de petróleo para 
armazenamento propositado de CO2 ainda apenas foi testado em projectos piloto 
mas já existem planos para desenvolvimento de alguns projectos. 
 
Emissões Negativas: Apesar de vários projectos que testaram a hipótese de 
retirar CO2 do ar e armazená-lo posteriormente, ainda nenhum atingiu uma 
escala significativa. 
 
Até 2030 esta tecnologia passará por capturar emissões de infraestruturas 
exitentes de produção de carvão, ferro ou químicos.  
Depois até 2050, o foco passa pelo uso desta tecnologia na produção de 
hidrogénio através de gás natural, reduzindo as emissões do processo.  
Após 2050 perspectiva-se que já exista um uso mais abundante desta tecnologia 
para remoção de CO2 directamente da atmosfera. 
 
Indústria: Antecipa-se que até 2070 sejam necessárias 40 novas fábricas de 
cimento, 15 de químicos e 10 de aço, por ano, com a tecnologia de captura de 
CO2, de modo a garantir que 90% do CO2 destes processos industriais é 
capturado. 
 
Investimento: Em Março de 2020, o Reino Unido disponibilizou GBP 800 milhões 
para investir em infraestruturas com esta tecnologia e a UE irá também investir 
nesta tecnologia com os fundos do seu Fundo de Inovação de EUR 10 mil milhões. 
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 Tecnologias de Hidrogénio 
Para alguns sectores o hidrogénio acabará por ter um papel fundamental, como 
por exemplo para transportes de longas distâncias, sector químico, ferro e aço. O 
Hidrogénio permite armazenar grandes quantidades de energia eléctrica durante 
dias, semanas ou meses. Poderá ser também crucial para transportar 
electricidade de regiões com maior produção de renováveis para outras com 
menos capacidade. Pode ser também convertido em conjunto com CO2 em 
combustível de hidrocarbonetos sintéctico para transportes. 
 
Ainda assim actualmente, o hidrogénio é usado maioritariamente no sector de 
refinação de combustíveis e produção de amónia e metano. A sua procura atingiu 
em 2019 as 75 milhões de toneladas (MtH2), maioritariamente produzidos a partir 
de fontes de combustível fóssil sem captura de CO2. 
 
Tipos de hidrogénio: Hidrogénio cinzento é produzido a partir de combustíveis 
fósseis. Se houver lugar a captura de CO2, reduzindo emissões do processo passa 
a denominar-se hidrogénio azul. Se por outro lado for produzido por energias 
renováveis então denomina-se hidrogénio verde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viabilidade económica do hidrogénio ainda não foi atingida: Actualmente o 
custo de produção de hidrogénio através de gás natural ronda os USD 0,7 e 1,6 
por kilo de hidrogénio(kgH2), e adicionando a captura de CO2, o custo aumenta 
para USD 1,2 a 2 por kgH2. Produzir hidrogénio verde através de energias 
renováveis ronda os USD 3,2 a 7,7 kgH2. É necessário que haja uma evolução 
destas tecnologias que permitam uma redução dos custos. 
 
Desenvolvimentos necessários: Apesar da actual utilização de hidrogénio, ainda 
faltam ser desenvolvidas infraestruturas para o transporte de hidrogénio a longas 
distâncias em navios ou nas redes de transporte de gás. Também não está ainda 
desenvolvido o uso comercial de hidrogénio para processos industriais que 
requerem grandes quantidades de energia. O hidrogénio verde, produzido 
totalmente a partir de energias renováveis ainda não reuniu as condições 
necessárias para ser economicamente viável e massificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: BiG Research 
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 Baterias  

A IEA antevê um aumento da capacidade das baterias em redes eléctricas dos 173 
GW  de 2019 para 2100 GW em 2070, na sua maioria com uma duração de 
armazenamento de 5h. A massificação de veículos eléctricos pode ajudar a 
aumentar a capacidade de armazenamento de baterias que podem suportar 
fornecimentos de energia à rede eléctrica ou partilha de energia entre veículos. 
 
Cobre e Lítio serão fundamentais para a fabricação de baterias e por isso antecipa-
se que a produção de cobre ultrapasse em 2070 as 60 milhões toneladas métricas 
anuais (vs actuais 20 milhões) e o lítio as 2 milhões de toneladas métricas (vs 
actuais 100 mil toneladas métricas). 
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 Instrumentos financeiros para exposição a esta temática 
 

ETF Ticker Nome Moeda Geografia
Estratégia de 

replicação

Rendibilidade 

este ano

Rendibilidade 

3 anos 

(anualizada)

Desvio Padrão 

3 anos 

(anualizado)

Comissão 

(%)

Utilities

JXI US ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF USD Global Full -0,1 10,8 13,2 0,46

VPU US VANGUARD UTILITIES ETF USD U.S. Full -1,5 10,1 13,8 0,10

Green Bonds

BGRN US ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF USD Global Optimized -0,6 - - 0,25

CLIM FP LYXOR GREEN BOND DR UCITS ETF EUR Global Optimized -1,1 4,4 4,1 0,25

ESG

PBW US Invesco WilderHill Clean Energy ETF USD U.S. Full 23,5 72,1 41,0 0,50

ICLN US iShares Global Clean Energy ETF USD Global Full 14,8 52,0 30,2 0,46

ESGE US ISHARES INC ISHARES ESG MSCI EM ETF USD International Optimized 5,4 6,8 20,1 0,25

SUSL US ISHARES ESG MSCI USA LEADERS ETF USD U.S. Full 1,7 - - 0,10

ESGE FP LYXOR MSCI EUROPE ESG LEADERS DR UCITS ETF EUR European Region Full 2,3 - - 0,20

Fundos ISIN Moeda
Classe de 

Activos
Geografia

Acumulação / 

Distribuição

Rendibilidade este 

ano

Rendibilidade 3 anos 

(anualizada)

Desvio Padrão 3 

anos (anualizado)

Rácio 

Sharpe 

Comissão 

gestão (%)

ESG

BGF Sustainable Energy E2 EUR LU0171290074 EUR Acções Global Acumulação 7,6 19,8 17,5 1,0 1,76

Pictet Clean Energy R EUR LU0280435461 EUR Acções Global Acumulação 8,9 19,1 20,2 0,9 2,30

Amundi Funds Global Ecology ESG C USD  LU1883319557 USD Acções Global Acumulação 4,1 8,2 16,2 0,5 1,50

BGF ESG Multi-asset E2 EUR LU0093503737 EUR Misto Global Acumulação 1,7 6,0 8,6 0,7 1,20

DWS Invest ESG Climate Tech NC LU1914384182 EUR Acções Global Acumulação 7,7 - - - 2,00

DWS Invest ESG Euro Bonds (short) NC  LU0145656715 EUR Obrigações Europa Ocidental Acumulação -0,1 -0,3 1,9 0,1 1,10
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DISCLOSURES 

• O Banco de Investimento Global, S.A. é uma instituição registada e regulada pelo Banco de Portugal e pela Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários, as 
duas principais entidades responsáveis pela regulação de actividades financeiras em Portugal.  
 

• O BIG dispõe de um Código de Conduta, aplicável a todos os colaboradores que desempenham a actividade de analistas financeiros, no sentido de continuar 
a assegurar o rigor, a competência e a excelência que caracterizam a sua imagem institucional. O referido documento está disponível para consulta externa, 
caso se verifique uma requisição nesse sentido. 
 

• Os membros da equipa de Research do BIG não recebem nem irão receber qualquer tipo de compensação no âmbito do exercício regular das suas 
recomendações, as quais reflectem opiniões estritamente pessoais. 

 

• Não existe uma política de cobertura pré-definida no que respeita a selecção dos títulos alvo de recomendações de investimento. 
 

• Clarificação dos termos qualitativos implícitos às recomendações: 
o Comprar, expectativa de retorno absoluto superior a 15%; 
o Acumular, expectativa de retorno absoluto entre +5% a +15%; 
o Hold/Neutral, expectativa de retorno absoluto entre -5% a +5%; 
o Reduzir, expectativa de retorno absoluto entre -5% a -15%; 
o Vender, expectativa de retorno absoluto inferior a -15%; 

 A tipologia de investimento supra mencionada mostra-se meramente indicativa e não, globalmente, estrita. 
 

• Salvo disposição em contrário, a validade dos preços-alvo no âmbito das recomendações de investimento emitidas pela Equipa de Research do BiG consiste 
em 12 meses.   
 

• A actualização dos nossos modelos e respectivos preços-alvo das recomendações de investimento proceder-se-á, habitualmente, num período entre 6 a 12 
meses. 

 

• Para mais informações consulte o nosso documento de Disclaimers online neste link, https://big.pt/InformacaoMercados/AnalisesBig/Outros , ou por favor 
contacte research@big.pt. 
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consideradas de confiança. O BiG não assume qualquer responsabilidade pela correção integral da informação disponibilizada, nem deve entender-se nada do 

aqui é constante como indicador de que quaisquer resultados serão alcançados. Chama-se particularmente a atenção para o facto de que os resultados 

previstos são susceptíveis de alteração em função de modificações que se venham a verificar nos pressupostos que serviram de base à informação agora 

disponibilizada. Adverte-se igualmente que o comportamento anterior de qualquer valor mobiliário não é indicativo de manutenção de comportamento idêntico 

no futuro, bem como que o preço de quaisquer valores pode ser alterado sem qualquer aviso prévio. Alterações nas taxas de câmbio de investimentos não 

denominados na moeda local do investidor poderão gerar um efeito adverso no seu valor, preço ou rendimento. Este documento não foi preparado com 

nenhum objetivo específico de investimento. Na sua elaboração, não foram consideradas necessidades específicas de nenhuma pessoa ou entidade. O BiG 

poderá disponibilizar informação adicional, caso tal lhe seja expressamente solicitado. Este documento não consubstancia uma proposta de venda, nem uma 

solicitação de compra para a subscrição de quaisquer valores mobiliários. O BiG assegura a independência nas recomendações de investimento nos termos 

dos pontos 7.23 e 7.24 da política de gestão de conflitos de interesses do BiG. O BiG monitoriza continuamente as recomendações emitidas pelos analistas 

nos termos do código de conduta e da política de transações pessoais 

https://big.pt/InformacaoMercados/AnalisesBig/Outros
mailto:research@big.pt

