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 Uma das maiores descobertas da humanidade, senão a maior, foi a eletricidade. Com 
ela conseguimos chegar ao mundo conectado que vivemos hoje e cada vez mais temos ne-
cessidade de mais energia para recarregar atividades simples do nosso dia a dia. Desde a 
sua descoberta a matriz energética estava ligada aos combustíveis fósseis, como o carvão e o 
petróleo, que trouxeram grandes danos ao ambiente além de contribuir significativamente 
para as alterações climáticas. Segundo a Comissão Europeia o setor de transporte representa 
¼ das emissões de gases do efeito estufa (GEE) na Europa 1, estando predestinado a reduzir 
ou, até mesmo, zerar suas emissões neste século.
 
  O tempo, bem que corremos atrás todos os dias, é atribuído de forma diferente para 
aquele que se locomove por transporte público ou por transporte individual, sendo este úl-
timo o que confere a forma de locomoção mais rápida se não estiver em horários de pico. 
Por isso, cada vez mais as pessoas que vivem em grandes e médios centros urbanos têm 
procurado este meio de transporte para o seu uso diário, tornando-o uma fonte significativa 
de emissão de GEE.

 Por isso o veículo elétrico aparece como uma solução para um transporte individual 
menos carbônico, além de contribuir com as metas da União Europeia (UE) nos acordos in-
ternacionais climáticos, o que fez desenvolver regulamentações europeias sobre este tema, 
o que este trabalho visa analisar.

 Este trabalho não visa estudar a evolução e legislações referentes a outros veículos 
menos poluentes, como é o caso dos veículos híbridos, nem será abordado sobre os trans-
portes públicos.

	 O primeiro capítulo faz um breve histórico da evolução dos carros elétricos e das nor-
mas ambientais internacionais até chegar aos acordos internacionais editados para combat-
er as alterações climáticas.
	
	 O segundo capítulo é destinado a uma análise da evolução da proteção do ambiente 
pela UE, além de mencionar as Diretivas Europeias que surgiram para o cumprimento das 
metas do Protocolo de Quioto e que de certa forma direta ou indiretamente contribuíram 
para a evolução e estruturação da mobilidade elétrica individual. Ressalta-se que foram dest-
acadas as diretivas mais relevantes quanto ao assunto de redução de emissões de GEE no 
setor de transporte individual.

INTRODUÇÃO

1	Comissão Europeia, Ação Climática, 2017. Disponível em 25/11/2018.
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 No terceiro capítulo será abordada a viabilidade dos carros elétricos em diversos 
seguimentos para que ao fim possa ter uma análise mais segura sobre o seu aparecimento 
no século XXI como uma solução para as alterações climáticas. 

1. O Surgimento dos carros elétricos e as políticas contra a poluição atmos-
férica e contra o aquecimento global

	 Atualmente cada vez mais estamos ouvindo e vendo carros elétricos circulando pelos 
grandes centros urbanos, o que nos dá a sensação e a percepção de que chegamos no futuro 
que imaginávamos para o século XXI. Mas a verdade é que esta tecnologia não é tão recente 
quanto parece. 

 Inicialmente é imperioso destacar que história dos carros elétricos está diretamente 
relacionada com a história das baterias, tendo o surgimento da bateria ocorrido ainda no 
século XIX quando o italiano Alessandro Volta demonstrou que a energia elétrica poderia 
ser armazenada quimicamente2. Após isso, o americano Thomas Davenport criou o primei-
ro carros elétrico em 18343, e, ainda em meados dos anos 1830 os veículos elétricos leves 
apareceram também no Reino Unido e nos Países Baixos4. Em 1859, o belga Gaston Plante 
inventou uma bateria de chumbo-ácido que passou a ser usada como bateria de partida para 
todos os carros de motor de combustão interna e na maioria dos carros elétricos5.	Em 1901, 
Thomas Edison desenvolveu baterias mais eficientes para elétricos à base de níquel-ferro, 
que armazenava 40% mais energia por unidade de peso do que a bateria de chumbo, mas 
seus custos de produção eram altos, o que fez não ser usada de forma mais ampla em carros 
elétricos comerciais6.	Além do custo, os veículos elétricos diminuíram à medida que os carros 
de combustão interna melhoraram, a gasolina se tornou mais barata e as viagens de longa 
distância aumentaram7, ou seja, as necessidades humanas quanto ao deslocamento aumen-
taram e a indústria dos carros movidos à combustão mostrou trazer mais custo-benefício 
para população, fazendo este modelo de veículo disparar em relação ao veículo elétrico, o 
qual desde o início teve como ponto fraco o carregamento rápido das baterias e o alcance e 
independência do veículo. 

 Mesmo diante destes fatores que reduziram a circulação dos veículos elétricos, o início 
do século XX foi a idade de ouro dos carros elétricos, pois a maioria dos avanços tecnológicos 
deste veículo ocorreu neste período, e, mesmo após cem anos, esses avanços ainda são base 
para os carros elétricos desenvolvidos nos dias de hoje8.

2 Karl	Georg	Høyer.	The history of alternative fuels in transportation: The case of electric and hybrid cars.In Utilities Policy, Volume	16,	
Issue	2,	June	2008,	cit.,	p.	63.
3 Eckard	Helmers	and	Patrick	Marx,	Electric cars: technical characteristics and environmental impacts. In Environmental Sciences Europe-
Bridging	Science	and	Regulation	at	the	Regional	and	European	Level.	Volume	24,	Issue	14,	licensee	Springer,	2012,	cit.,	p.	2.
4 Karl	Georg	Høyer.	The history,	p.	63.
5 Idem.
6 Idem.,	pp.	63-64.
7 Barry	Barton	and	Peter	Schütte.	Electric vehicle law and policy: a comparative analysis. In Journal of Energy & Natural Resources Law, 
Volume	35,	Issue	2,		2017,	cit.,	p.	147
8 Karl Georg Høyer. The history, p. 64.
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	 Ocorre que a concorrência desses veículos com os movido à combustível fóssil fez 
com que o carro elétrico perdesse mercado, afinal, o século XX foi o século do petróleo9 que 
fez com que a sociedade se modernizasse a partir desta nova matriz energética, alterando o 
parâmetro de modernidade para tudo que fosse dinâmico principalmente quanto à mobili-
dade humana, e, rapidamente passamos a ver este “ouro negro” sendo utilizado em carros, 
navios e aviões, encurtando as distancias globais.  

 A preocupação com o ambiente de forma global em 1960 introduziu o debate da 
poluição atmosférica nas grandes cidades e a preocupação com a saúde das pessoas que 
viviam nesses centros urbanos, fazendo os carros elétricos reaparecessem no mercado como 
uma solução, já que o objetivo global era de proteger o ambiente como um todo das grandes 
ameaças, como os petroleiros, usinas nucleares e despejos internacionais de resíduos10, o 
que foi intensificado com o acidente do petroleiro Torrey Canyon em 196711, mas, apesar 
deste apelo, não foi desta vez que os elétricos ganharam o mercado.

	 Apenas no final do século XX o carro elétrico reaparece e se estabelece como a solução 
de problemas ambientais mais complexos, como é o caso das alterações climáticas, em razão 
dos veículos de combustão interna provocar preocupações com as emissões de GEE e de out-
ros poluentes12. É na década de 1980 que a comunidade internacional amadurece uma con-
sciência quanto às alterações climáticas e reconhece que a humanidade é capaz de provocar 
problemas ambientais graves e de longo prazo13.	

	 Em 1988 a Organização Meteorológica Mundial (OMM) e o Programa das Nações Un-
idas para o Ambiente (PNUA), em respostas à preocupação com as alterações climáticas, 
estabeleceram o Painel Internacional sobre Mudança Climática (IPCC), para avaliar a emer-
gente ciência da mudança climática e submetê-la ao escrutínio intergovernamental14. Em 
1990, a Assembleia Geral das Nações Unidas estabeleceu o Comité Intergovernamental de 
Negociações relativo à Convenção-Quadro para as Alterações Climáticas (CQNUAC), o qual 
elaborou o projeto da CQNUAC em 199215	e foi aberto para assinatura na Rio 92. A CQNUAC 
entrou em vigor em 21 de março de 1994, a qual fixava, embora não de forma vinculativa16, 
que os Estados deveriam baixar as suas emissões de gases causadores do efeito estufa aos 
níveis que se encontravam em 199017.

	 Neste período os carros elétricos voltam à cena como uma opção de conter as emissões 
de CO2 no setor de transportes, principalmente dos grandes centros urbanos, e estes veículos 
se apresentam como atrelados ao discurso do desenvolvimento sustentável, já que intensifi-
cou a necessidade de desenvolver recursos e tecnologias alternativas para o setor energético. 

9 	John Urry. The Problem of Energy. In Theory, Culture & Society. Vol. 31. Issue 5. Lancaster University, 2014, p. 11.

10 Timo	Koivurova, Introduction to International Environmental Law. New York: Routledge,	2014,	p.	35.
11 Neste	acidente	foram	despejados	cerca	de	170	milhões	de	litros	de	petróleo	foram	derramados	no	mar	causando	grandes	perdas	
ambientais.	Este	caso	serviu	para	ser	discutido,	pela	primeira	vez,	a	questão	da	responsabilidade	dos	danos	ambientais	causados,	cfr.	
Timo	Koivurova,	Introduction,		p.	34.
12 Barry	Barton	&	Peter	Schütte.	Electric vehicle,	pp.	147-148.
13 Timo	Koivurova,	Introduction ,	pp.	35-36.
14 Farhama	Yamin	and	Joanna	Depledge.	The International Climate Change Regime. A Guide to Rules, Institutions and Procedures. Cam-
bridge: Cambridge	University	Press,	2004,	p	21.
15 Tiago Antunes . O Comércio de Emissões Poluentes à Luz da Constituição da República Portuguesa. Lisboa: AAFDL, 2006, p. 38.

16 Uma vez que não havia sanção para o respectivo incumprimento, conforme aponta Tiago Antunes . O Comércio de Emissões, p. 38

8 Idem.
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Desta forma, desde o início do conceito de desenvolvimento sustentável a questão dos trans-
portes e setor energético18	estavam intrinsicamente ligados, embora quase 20 anos após a UE 
fará este link com a Diretiva  2009/28/CE.
 
 A CQNUAC foi a base para futuros acordos relativos às alterações climáticas a ser-
em estabelecidos de forma mais detalhada e exigente, como aconteceu com o Protocolo de 
Quioto e o recente Acordo de Paris. Em Quioto, os compromissos assumidos pelos Estados 
consistiram em verdadeiras obrigações jurídicas, no qual o seu incumprimento era passível 
de sanções, embora estas tivessem sido previstas de forma vaga e genérica19. Já o Acordo de 
Paris, que produzirá efeitos jurídicos a partir de 202020, não prevê sanções expressas que pe-
nalize a parte que não cumprir com o estabelecido no acordo, uma vez que o acordo apostou 
em um mecanismo que encoraja e obriga as Partes a concretizar os compromissos firmados 
no acordo21. 

 Para que o Acordo de Paris tivesse o alcance universal, uma característica inédita, 
teve que adotar o modelo de abordagem bottom-up, ou seja, cada Estado definiu de forma 
autônoma e unilateral as metas que se comprometeu em reduzir as suas emissões de GEE, 
haja vista a impossibilidade de fixar uma meta de redução de emissões igual para todas as 
partes, como foi feito em Quioto22, e, diante do fracasso da COP15 de Copenhaga que tentou 
fixar este percentual igual para todos, os Estados foram convidados a apresentar o grau de 
ambição que cada um se encontrava disposta a assumir23. 

 O objetivo do Acordo de Paris é manter o aumento da temperatura média do planeta 
fique abaixo de 2ºC e prosseguir com esforços para limitar o aumento da temperatura em 
até 1.5º face aos níveis pré-industriais. Este objetivo se demonstra muito ambicioso e al-
guns autores já apontam com desanimo o alcance da meta de Paris, pois os compromissos 
que os Estados assumiram livremente em reduzir ou conter as emissões de GEE não são 
suficientes para assegurar o seu cumprimento, o que provavelmente conduzirá o aumento 
da temperatura média superior aos 2ºC estipulado no acordo, pois existe uma discrepância 
entre o compromisso assumido e as medidas avançadas para atingi-lo24, ao contrário do que 
se passou com o seu antecessor, o Protocolo de Quioto, que teve um sucesso considerado nas 
reduções de emissão de GEE pelo menos no que se refere ao seu primeiro período de 2008 a 
201325.

18 Karl Georg Høyer. The history, pp. 67-68.

19Tiago	Antunes	.	O Comércio de Emissões,	p.41.
20Tiago	Antunes.	We’ll always have Paris ... Breve análise do acordo climático negociado na COP 21 (Acordo de Paris). In Diálogo Ambien-
tal, Constitucional e Internacional.	Volume	6.	Coordenadores	Jorge	Miranda	e	Carla	Amado	Gomes,	Lumen	Juris,	Rio	de	Janeiro	2016,	p.	
21Idem,	p.17
22 Em Kyoto foi exigido uma redução de pelo menos 5% de emissões de gases do efeito estufa aos níveis de 1990 para os países desen-
volvidos até o período compreendido  entre 2008 e 2012, conforme aponta Tiago Antunes . O Comércio de Emissões, pp. 40-41.

23 Tiago Antunes. We’ll always have Paris, pp. 5-6.

24Idem, pp. 8-9.

25Neste primeiro período de Quioto houve redução de 24% das emissões antrópicas dos países desenvolvidos que ratificaram Quioto em 
comparação aos níveis de 1990, embora este sucesso tenha acontecido em parte pelo colapso econômico da Europa Central e Oriental e 
também pela real dissociação real entre o crescimento econômico e o consumo de energia, cfr. aponta  Sandrine Maljean-Dubois. Quel 
droit international face au changement climatique?. In Revue Juridique de l’Environnement, Société française pour le droit de l’environne-
ment - SFDE, 2017, Après l’Accord de Paris, quels droits face au changement climatique ?, 2018 p. 1, Disponível em 26/07/2018.
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 Desta forma, como o setor de transporte é o principal setor da sociedade que consome 
de energia fóssil26 e, por isso, as políticas voltadas para uma mobilidade sustentável devem 
ser previstas pelos governos dos países que ratificaram estes acordos climáticos para poder 
ter um combate às alterações climáticas de forma eficaz, como é o caso da UE que será visto.

2. Diretivas europeias sobre redução dos GEE voltadas para a mobilidade de 
passageiros.

 O combate ao aquecimento global é uma luta direta contra a utilização dos combus-
tíveis fosseis, em razão destes serem a fonte das emissões antropogênicas de CO2, embora 
este não seja a causa principal do aquecimento do planeta27. Em que pese os carros elétricos 
terem aparecido no mercado junto com os carros de combustão interna movidos à gasolina e 
à diesel, a indústria e capital humano se desenvolveu em cima dos combustíveis fosseis nest-
es últimos 100 anos, fazendo com que o carro movido à diesel e à gasolina fosse mais barato 
e “prático”, tendo em vista a facilidade e agilidade de seu abastecimento. 

 Como os veículos elétricos ainda não foram introduzidos de forma significativa no 
mercado de massa28, a solução paliativa para a continuação da circulação dos carros de com-
bustão interna, mas com uma redução nas emissões de CO2, foi a alternativa do biocombus-
tível, o que fez a UE regulamentar de forma precoce dispositivos que abordam a introdução 
e a acessibilidade de biocombustíveis no mercado europeu antes de regulamentar a necessi-
dade de criação e melhora de infraestrutura para a circulação de um veículo elétrico como 
será demonstrado.

 Mas antes é necessário frisar que a política ambiental da UE não está presente desde o 
seu início. O Tratado de Roma assinado em 1957 não mencionava uma política da energia na 
UE, pois não havia preocupações com o aproveitamento racional dos recursos energéticos29, 
diferente do que ocorre nos dias de hoje. 

 Assim, a política ambiental só passou a ter uma previsão com o Ato Único Europeu30, 
em 1986, e, em 1996, a Comissão sugeriu a introdução de um capítulo sobre energia no Trata-
do de Roma, o qual estabeleceria o sentido e limites da intervenção comunitária sobre o 
tema. Esta sugestão foi feita através de uma comunicação que ficou conhecida como “Livro 
Verde da Energia” o qual fixou a necessidade de estabelecer bases jurídicas precisas sobre 
uma política energética comunitária com o objetivo de garantir o respeito ao ambiente, além 
de garantir a segurança do abastecimento, o aumento da qualidade da distribuição e o em-
baratecimento da energia31, em que pese esta proposta não tivesse gerado um forte impacto 
no Tratado de Amsterdam32, que entrou em vigor em 1998, ela permitiu uma intervenção 

26Karl Georg Høyer. The history., p. 68

27Carla Amado Gomes. Os biocombustíveis na União Europeia: uma outra natureza da natureza. In Interesse Público. Editora Fórum: Belo 
Horizonte, ano 12, n.64, nov/dez. 2010, p. 1.

28Barry Barton & Peter Schütte. Electric vehicle, p. 147

29Carla Amado Gomes. O Regime jurídico da Produção de eletricidade a partir de Fontes de Energia Renováveis: Aspectos Gerais. In Textos 
Dispersos do Direito do Ambiente (e matérias relacionadas), Volume II, AAFDUL: Lisboa, 2008, p. 181.

30Rui manuel moura Ramos e Inês Pedreiro Gomes. A eficiência Energética no Contexto da União da Energia. In Direito da Eficiência En-
ergética. Suzana Tavares da Silva (Coord.). Instituto Jurídico: Coimbra, 2017, p. 36.

31Carla Amado Gomes. O Regime jurídico da Produção de eletricidade, p. 183.

32Que alterou o Tratado de Roma
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comunitária na matéria de forma mais sólida, pois foi alterado o artigo 175/2/c do Tratado 
de Roma, o qual trouxe uma denotação de estreita relação entre a proteção do ambiente e as 
opções de políticas energéticas, e toda vez que uma alteração bloquear os objetivos da políti-
ca ambiental comunitária ela será passível de correção33. Sendo assim, a alteração do artigo 
175/2/c do Tratado de Roma pelo Tratado de Amsterdam abriu um “via verde” para a energia 
no ordenamento jurídico eurocomunitário34.

 Posteriormente, o Protocolo de Quioto impulsionou a produção de energia a partir 
de fontes renováveis na Comunidade Europeia em razão dele determinar a redução da uti-
lização de emissões de GEE35. A Diretiva 2001/77/CE do Parlamento Europeu e do Conselho 
seguiu o previsto no Protocolo de Quioto para a redução das emissões, embora a UE só tenha 
ratificado o protocolo apenas em 2002. Esta diretiva fixou metas nacionais de produção de 
eletricidade a partir de recursos renováveis de modo a convergir para a meta indicativa 
global de 22% do consumo interno bruto de energia em 2010 a partir daqueles recursos36.

 É importante ressaltar que esta Diretiva estabeleceu em seu artigo 3º/4 que a Comissão 
deveria elaborar um relatório sobre o cumprimento do determinado na Diretiva, o que se 
concretizou através da Comunicação de 26 de Maio de 2004, na qual a Comissão estimulou 
os Estados-Membros a implementar, com efetividade, medidas que permitam incentivar a 
produção de energias renováveis, concedendo, inclusive, mais apoio e suporte aos custos das 
empresas já implementadas no setor elétrico de fontes tradicionais37. Portugal fez a trans-
posição da Diretiva de forma múltipla e não em um único diploma38.

 Quanto aos biocombustíveis, a UE editou a Diretiva 2003/30/CE no que se refere à 
adoção de medidas de promoção do desenvolvimento sustentável, trazendo a necessidade 
da utilização dos biocombustíveis para a redução do nível de emissão de CO2, substituindo 
o gasóleo e a gasolina nos transportes e, assim, alcançar o objetivo do compromisso refer-
ente às alterações climáticas. Chama atenção o fato desta diretiva ser restrita ao objetivo do 
acordo climático sem utilizar de forma subsidiária o argumento da proteção à saúde como 
na Diretiva 70/220/CEE, na Diretiva 88/77/CEE e na Diretiva 98/70/CE.

 Destaca-se que em seu Considerando 4 houve o reconhecimento que o setor de trans-
portes é responsável por 30% do consumo final da energia da Comunidade e que ele se en-
contrava em expansão, logo, as emissões de dióxido de carbono iriam aumentar, e por isso a 
utilização dos biocombustíveis nos transportes faz parte do pacote de medidas para o cum-
primento do Protocolo de Quioto39.
 Esta Diretiva inova ao promover a investigação e o desenvolvimento tecnológico neste 
domínio40, o que é muito importante para poder competir no que se refere a custos e benefíci-
os a serem repassados para o consumidor diante dos 100 anos de avanço da indústria dos 
combustíveis fósseis. 

33Carla Amado Gomes. O Regime jurídico da Produção de eletricidade, p. 184.

34 Carla Amado Gomes. Os biocombustíveis na União Europeia, p. 2.

35 Carla Amado Gomes. O Regime jurídico da Produção de eletricidade, p. 168.

36 Idem, p. 186.

37 Carla Amado Gomes. O Regime jurídico da Produção de eletricidade, pp. 187-188

38 Idem, p. 188.

39 Idem.

40 Idem, pp. 188-189
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 O Considerando 8 reconhece que, em razão do desenvolvimento e progresso tecnológi-
co, os veículos que circulavam à época na UE eram perfeitamente capazes de utilizar com-
bustível com uma mistura de baixo teor de biocombustível, sendo que alguns países já uti-
lizavam misturas com percentagem de 10% ou mais de biocombustíveis41, fazendo com que 
fosse imposto uma rotulagem específica nos postos de venda, sempre que a percentagens de 
biocombustíveis misturados com derivados do petróleo42 excedessem o valor-limite de 5 % 
de ésteres metílicos de ácidos gordos (FAME) ou de 5 % de bioetanol43.

 Desta forma, os biocombustíveis passaram a ser utilizados de forma pura ou mistura-
da, o que faz com que o próprio combustível fóssil ao ser misturado com o biocombustível 
reduza a emissão de CO2 e, de certa forma, cumpra com o estabelecido em Quioto, para a 
redução das emissões de GEE face ao nível de 1990. Entretanto, frisa-se que a mistura entre 
combustíveis fósseis e biocombustíveis traz problemas técnicos e sanitários, e por isso só po-
dem ser aplicados de acordo com os limites de percentual de mistura estipulados na Diretiva 
relacionada à “Qualidade dos Combustíveis” (Diretiva 98/70/CE com as alterações trazidas 
pela Diretiva 2009/30/CE)44.

 Além disso, os Estados-Membros devem assegurar que sejam colocados em seus mer-
cados uma proporção mínima de biocombustíveis e outros combustíveis renováveis e esta-
beleçam metas nacionais para este efeito45, para mais de ter sido fixado “valores de refer-
encia” na diretiva para alcançar estas metas que correspondia a uma quota de mercado de 
2% para os biocombustíveis em 2005, e de 5,75% em 201046. Entretanto, em 2006, a Comissão 
verificou que a quota não fora além do 1,4% no total dos Estados-Membros, o que fez com 
que a Comissão reafirmasse na Estratégia da UE no domínio dos biocombustíveis, em 2006, 
que os transportes são responsáveis por 1/5 das emissões dos GEE, reiterando no percentual 
de 5,75% na proporção mínima de biocombustíveis de toda a gasolina e gasóleo utilizados 
para efeitos de transporte colocados no mercado até 201047.

 Portugal fez a transposição tardiamente através do Decreto-Lei 62/200648.

 No final da primeira década do século XXI o conceito de desenvolvimento sustentável 
integrou o setor de energia e de transporte e foi editada a Diretiva 2009/28/CE, a qual substi-
tui as duas diretivas anteriormente citadas, pois revogou os efeitos de maior parte do articu-
lado em ambas a partir de abril de 2010 e trouxe inovações gerais aplicáveis tanto ao setor de 
produção de eletricidade quanto ao de biocombustíveis, bem como normas exclusivas volta-
das para o setor de biocombustíveis, entretanto, este novo sistema só entrou plenamente em 
vigor em janeiro de 201249. 

41Diretiva 2003/30/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Maio de 2003.

42Carla Amado Gomes. Os biocombustíveis na União Europeia, p. 2.

43Artigo 3, item 5 da Diretiva 2003/30/CE.

44 Carla Amado Gomes. Os biocombustíveis na União Europeia, p. 6.

45 Artigo 3, item 1, alínea a e b da Diretiva 2003/30/CE38 Idem, p. 188.

46 Carla Amado Gomes. Os biocombustíveis na União Europeia, p. 3.

47 Idem.

48 Carla Amado Gomes. O Regime jurídico da Produção de eletricidade, p. 189.

49 Carla Amado Gomes. Os biocombustíveis na União Europeia, p. 4
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 É importante frisar que a Diretiva 2009/28/CE foi articulada com a Diretiva 2009/30/
CE50, a qual alterou a Diretiva 98/70/CE no que se refere às especificações da gasolina e do 
gasóleo no setor de transportes e introduziu um mecanismo de monitoração e redução das 
emissões de GEE, estabelecendo em seu Considerando 2 a necessidade de atingir níveis de 
qualidade do ar que não provoque efeitos negativos para a saúde humana e para o ambi-
ente51, o que retoma o argumente de proteção à saúde humana para o cumprimento de acor-
dos climáticos.

 Quanto às inovações para biocombustíveis, ela fixou uma quota mínima de 10% de bio-
combustíveis a ser utilizado pelo setor rodoviário de cada Estado membro52, conforme artigo 
3º, item 4, bem como foi mantida a exigência do dever dos Estados-Membros exigirem dos 
pontos de vendas a indicação da percentagem de biocombustível misturado com derivados 
do petróleo quando exceder 10% em volume53, além de ser estabelecido um método de cál-
culo do impacto ambiental do uso de biocombustíveis, para ponderar a redução de emissões 
derivada da substituição de combustíveis fósseis e o eventual acréscimo de emissões decor-
rente da alteração de uso dos solos agrícolas54.

 O Considerando 9 da Diretiva 2009/28/CE ressaltou que o Conselho Europeu de Março 
de 2008 reiterou a essencialidade de definir e cumprir critérios da efetivação da sustentabili-
dade dos biocombustíveis de segunda geração, além de destacar que as consequências ambi-
entais e sociais do biocombustível serão analisadas, tanto na produção quanto no consumo55. 
Na verdade, esta diretiva alargou o conceito de desenvolvimento sustentável, estipulando 
que este fosse aplicado nas questões humanitárias e sociais, além da questão ambiental, 
como é ressaltado no Considerando 7456 e no Considerando 7857, já que o desrespeito aos di-
reitos sociais comprometeria a sustentabilidade deste combustível alternativo.

 Já o Considerando 69 desta Diretiva ressalta a garantia do respeito aos requisitos 
ecológicos ao não incentivar a destruição em terrenos ricos em biodiversidade, haja vista 
que muitos dos biocombustíveis produzidos, por exemplo, através do óleo de palma, são 
cultivados em florestas tropicais através de uma monocultura que ameaça a biodiversidade 
da floresta e a própria existência desta em razão da sua desfloração para o cultivo. Embora 
a Diretiva tenha feito esta ressalva até mesmo como uma forma de garantir a sustentabili-
dade do biocombustível utilizado na Europa não é isso que tem demonstrado os organismos 

50Carla Amado Gomes e Jorge Silva Sampaio. Biocombustíveis: a caminho de uma ‘sociedade de reciclagem”. In Revista Eletrônica de Direi-
to Público, Vol. 4, Nº 2, Novembro de 2017, p. 402.42Carla Amado Gomes. Os biocombustíveis na União Europeia, p. 2.

51Conforme Diretiva 2009/30/CE disponível em 07/04/2018

52 Carla Amado Gomes. Os biocombustíveis na União Europeia, p. 4

53 Artigo 21, item 1, da Diretiva 2009/28/CE, 

54 Carla Amado Gomes. Os biocombustíveis na União Europeia,  p. 4.

55  Considerando 9 da Diretiva 2009/28

56 Estipula que deve ser favorecido o aumento da produção de biocombustíveis e biolíquidos em todo o mundo, e quanto os biocom-
bustíveis e os biolíquidos produzidos por matéria-prima da Comunidade, deverão obedecer aos requisitos ambientais comunitários e os 
requisitos de ordem social. Além disso, deve ser estipulado a promoção de acordos bilaterais e multilaterais e a implementação regimes 
voluntários nacionais ou internacionais que incluam considerações ambientais e sociais essenciais, tendo em vista o receio de países 
terceiros não respeitar os requisitos ambientais e sociais mínimos, com a finalidade de incentivar uma produção mundial de biocombus-
tíveis de forma sustentável.

57 Os biocombustíveis não podem ser desenvolvidos sem considerar a segurança alimentícia dos países em que são desenvolvidos. As-
sim, o Considerando 78 estabelece que eles devem promover a produtividade agrícola e a utilização em terrenos degradados, além da UE 
ter de monitorar os efeitos sobre a biodiversidade e sobre a produção de géneros alimentícios, devendo a Comissão atender o “mapa da 
fome” da FAO.
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não-governamentais ambientais, como a Quercus58 e a Green Savers59, em estudos recentes e 
posteriores a implementação deste regulamento.

 Em que pese todos esses fatos apontados que questionam a sustentabilidade dos bio-
combustíveis, é importante ainda ressaltar que estes foram considerados o principal tipo de 
combustível alternativo no Considerando 21 da Diretiva 2014/94/UE do Parlamento Europeu 
e do Conselho60, representando 4,7% do total do combustível consumido pelos transportes 
da União Europeia em 2011, pois contribuem para a redução das emissões totais de CO2 ao 
fornecer energia limpa a todos os tipos de transporte, desde que seja produzido de modo 
sustentável. 

 Em razão destas desconfianças na produção dos biocombustíveis, a Diretiva 2009/28/
CE avançou ao apoiar o aumento da produção de veículos elétricos61, embora em fase em-
brionária (cfr. o artigo 3/4, últimos §§)62, ao estabelecer dentro dos objetivos nacionais 
obrigatórios as medidas para a utilização de energia proveniente de fontes renováveis, a 
qual cada Estado-Membro deve assegurar que a sua quota de energia proveniente de fontes 
renováveis, em 2020, deve ser de pelo menos 20% do consumo final bruto da Comunidade, 
e 10% da quota desta energia renovável seja consumida especificamente no setor de trans-
portes do Estado-Membro.

 Ainda foi colocado, caso houvesse necessidade, até final de dezembro de 2011, que 
a Comissão apresentaria uma proposta que permitiria ter em conta a eletricidade total 
proveniente de fontes renováveis utilizada em todos os tipos de veículos eléctricos63. Este 
item 4 do artigo 3º da Diretiva 2009/28/CE foi alterado pela Diretiva 2015/1513/UE que alar-
gou o prazo para a apresentação desta proposta até 31 de dezembro de 201764, tendo sido 
proposta uma diretiva do Parlamento europeu relativa à promoção da utilização de energia 
proveniente de fontes renováveis em 2016, recebendo o numero 2016/0382/COD65, o qual 
ainda está tramitando e sendo discutido no Conselho, mas já demonstra que a UE está em 
consonância com o ambicioso objetivo do Acordo de Paris  e promover uma mudança no 
modelo energético, ao descarbonizar a economia e adotar um modelo sustentável baseado 
em fontes renováveis. 

 Outra diretiva relevante a ser destacada é a Diretiva 2014/94/UE66. Esta diretiva é rel-
ativa à criação de uma infraestrutura para combustíveis alternativos com a finalidade di-

58Em 2014 a Quercus fez o alerta de que o impacto climático nos transportes através do biodiesel produzido a partir de óleo de palma é 
80% superior ao provocado pelos combustíveis fósseis, isto de acordo com um Estudo na União Europeia, em razão do cultivo da palma 
está associada a graves impactos ambientais, como a desflorestação e a drenagem de turfeiras no Sudeste Asiático, na América Latina e 
também no continente africano, conforme informação no site da ONG com acesso em 28/07/2018.

59Em 2017 a Green Savers apontou o risco ao desmatamento e a consequente perda de biodiversidade na Amazônia em razão do po-
tencial crescimento da indústria do óleo de palma no Brasil, pois a maior área apropriada para o cultivo deste tipo de palmeira fica na 
Amazônia, conforme informação no site da ONG com acesso em 28/07/2018

60 Considerando 21 da Diretiva 2014/94/UE

61 Considerando 28 da Diretiva 2009/28/CE

62  Carla Amado Gomes. Os biocombustíveis na União Europeia, p. 8.

63 Considerando 21 da Diretiva 2014/94/UE

64 Além disso a Diretiva incluiu no objeto da proposta produção de combustíveis líquidos e gasosos renováveis de origem não biológica 
para os transportes, conforme artigo 2, item 2, alínea c da Diretiva UE 2015/1513 do Parlamento Europeu e do Conselho Com acesso em 
25/03/2018.

65 Disponível e com acesso em 25/03/2018.

66 Portugal fez a transposição através do Decreto-Lei 60/2017 de 09 de junho de 2017.
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minuir a dependência do petróleo no setor de transportes e com isto atenuar o impacto 
ambiental deste setor, conforme é estipulado em seu artigo 1º. 

 Dentro da definição do que seria combustíveis alternativos é posta a eletricidade 
(art.2º, item 1), como sendo a fonte de energia indispensável para a implantação dos veícu-
los elétricos. Desde o surgimento até o desenvolvimento dos carros elétricos, os problemas 
apresentados no mercado para o aumento da circulação de veículos elétricos sempre estiver-
am relacionados à infraestrutura das cidades, como foi demonstrado no primeiro capítulo. 
É quanto a este problema que esta Diretiva visa avançar para garantir a circulação destes 
veículos ao estipular em seu artigo 4º, item 1, que os Estados-Membros devem assegurar um 
número adequado de pontos de carregamentos acessíveis ao público até 31 de dezembro 
de 2020 para que garantam a circulação de veículos elétricos ao menos nos grandes centros 
urbanos e em zonas densamente povoadas. A quantidade de pontos de carregamento para 
chegar ao “número adequado de pontos” será obtida através de uma estimativa dos carros 
elétricos a serem registrados até final de 2020.

 Esta Diretiva coloca que os Estados-Membros devem assegurar pontos de carregamen-
to de potência normal e de alta potência, implementados ou renovados a partir de 18/11/2017, 
para que cumpram com as especificações técnicas estabelecidas no Anexo II da Diretiva67. 
Além disso, ela estabelece que o carregamento dos veículos elétricos deva ser feitos através 
do sistema de contadores inteligentes nos moldes estipulado pela Diretiva 2012/27UE, desde 
que seja tecnicamente viável e economicamente razoável68.

 Outro dado que deve ser destacado desta Diretiva é que ela determina que os Esta-
dos-Membros assegurem que os preços cobrados pelos operadores dos pontos de carrega-
mento sejam razoáveis, fácil e claramente comparáveis, transparentes e não discriminatóri-
os69, até como forma de facilitar a aceitação dos consumidores.

 Insta frisar que a legislação portuguesa, no que se refere ao acesso da mobilidade 
elétrica, editou o Decreto-Lei n.º 39/2010, o qual facilitou a criação de pontos de carregamen-
to de veículos elétricos70 ao obrigar a instalação desses pontos de carregamento de acesso 
privativo em edifícios novos, de acordo com o seu artigo 1°, nº. 2, alínea “d”, além de estabe-
lecer que devem ser adotadas regras que viabilizem a instalação desses pontos em prédios 
já existentes, conforme artigo 1º, nº. 2, alínea “e”, nos moldes determinado pelo artigo 29º do 
referido diploma legal.

 Por fim, é observado no desenvolvimento legislativo da UE que a proteção do ambi-
ente, diante das questões de poluição atmosférica provocada pelo setor de transporte, iniciou 
de forma colateral e, de certa forma, dependente da proteção da saúde humana, entretanto, 
com o avanço legislativo e o reconhecimento da questão da proteção do ambiente nas últi-
mas décadas do século XX fez com que houvesse uma convergência das diretivas referentes 
a estes temas e o atrelamento de diretivas nesses assuntos para obter um melhor resultado, 

67 Artigo 4º, item 4 da Diretiva 2014/94/EU.

68 Artigo 4º, item 7, da Diretiva 2014/94/UE disponível em 25/03/2018

69 Artigo 4º, item 10, da Diretiva 2914/94/UE

70Sandra Passinhas. Desafios Jurídicos Específicos à Eficiência Energética em propriedade comum e/ou de terceiros: Da geração térmica 
ou elétrica ao carregamento de veículos elétricos. In Direito da Eficiência Energética. Suzana Tavares da Silva (Coord.). Coimbra: Instituto 
Jurídico, 2017, p. 280.
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fazendo com que a questão da saúde pública seja sempre vista nas diretivas para alcançar o 
cumprimento da defesa do ambiente.

3. Carros elétricos:
 
 Como foi demonstrado, a UE assumiu a liderança no setor do clima na primeira dé-
cada do século XXI71, tendo seu ápice ocorrido na Diretiva 2009/28/CE ao atrelar as energias 
renováveis e os combustíveis alternativos, provando ser possível cumprir um acordo com 
objetivos vinculativos, como foi Quioto. Entretanto, ao longo da atual década, pode ser dito 
que a UE desacelerou quanto às questões climáticas em razão da crise, mas ao final desta 
década retoma a política ambiental para o clima com a finalidade de descarbonizar o setor 
dos transportes e apoiar alternativas tecnológicas para motores de combustão e para com-
bustíveis convencionais72. 

 De acordo com o Livro Branco dos Transportes, a Comissão Europeia aponta como 
objetivo de ação política deste setor reduzir a dependência quanto ao petróleo importado e 
“descarbonizar” os grandes centros urbanos. Esta estratégia prevê a retirada de circulação, 
até 2050, dos veículos movidos à gasolina e gasóleo, sendo imprescindível a implantação dos 
veículos elétricos, devidamente acompanhada com a instalação de infraestrutura adequada 
para carregamento destes veículos73 para eles serem a solução e não torná-los obsoletos.

3.1. O caminho para o cumprimento das políticas ambientais contra o aqueci-
mento global ou para as políticas voltadas para a saúde pública local?

O carro elétrico é um elemento primordial para a política europeia de combate às alterações 
climáticas, já que não emite GEE e acaba por contribuir significativamente para o alcance 
das metas de redução de GEE. Mas, pelo mesmo fator, demonstra ser um elemento impor-
tante para políticas voltadas à saúde e bem-estar das pessoas que vivem em grandes centros 
urbanos em comparação a um carro movido à combustível fóssil. Por isso é questionado o 
caráter dubio da Diretiva 2014/94/EU ser para proteger o ambiente ou a saúde humana?
 
 Na Diretiva 2014/94/EU, o Considerando 10 coloca como objetivo minimizar a depend-
ência em relação ao petróleo e atenuar o impacto ambiental dos transportes, o que dem-
ostra coerência com os objetivos dos acordos climáticos, entretanto, no item 1 do artigo 4º 
estabelece que a infraestrutura de carregamento seja acessível para garantir a circulação de 
veículos elétricos em grandes aglomerações urbanas e zonas densamente povoadas, ou seja, 
exclui as cidades de porte médio e pequeno, o que dá uma conotação voltada para a preocu-
pação com a qualidade do ar e da poluição sonora dos grandes centros urbanos do que uma 
causa ambiental propriamente dita. 

71 A União Europeia, além de cumprir as metas de Quioto, apresentou uma estratégia ambiciosa para a redução de emissões para 2020 
e também para 2050 no final da primeira década do século XXI, cfr. Viriato Soromenho-Marques. Entre a crise e o colapso. O Desafio On-
tológico das alterações climáticas.  In Revista Brotéria. - Lisboa, 2009. - V. 169, Nº 6, pp. 754.

72 Veículos elétricos: rumo a um sistema de mobilidade sustentável. Agencia Europeia do Ambiente, disponível em 03/04/2018.

73 Marta Vicente e Rita Rocha Norte. O Regulamento da Mobilidade Elétrica e o Programa Mobi.E. In Direito da Eficiência Energética. Suza-
na Tavares da Silva (Coord.), Instituto Jurídico: Coimbra, 2017, p. 445.
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 Fazer uma política para os transportes voltada para a redução da emissão de GEE e 
combater as alterações climáticas e setorizar uma infraestrutura que tornará acessível a 
utilização de veículos elétricos apenas em grandes centros urbanos não está de acordo com 
a equidade social que uma política desta deve ter, uma vez que ela deve atingir a todas a 
pessoas de um Estado e não parcela da sociedade. Em que pese esta política de acessibilidade 
da infraestrutura de carregamentos de carros elétricos está no início, ela deveria, ao menos, 
estabelecer prazos para abranger cidades de pequeno e médio porte, e não apenas excluí-los 
sem qualquer previsão temporal de abrangência, para está de acordo com o seu objetivo 
principal de reduzir as emissões de GEE.

 A pontuação feita no Considerando 23 da diretiva 2014/94/UE traz o veículo elétrico 
como uma contribuição para melhorar a qualidade do ar e para a redução de ruído nas 
aglomerações urbanas/suburbanas e outras zonas densamente povoadas, o que demonstra 
uma preocupação acentuada com a saúde humana.

 Neste sentido, frisa-se a recente decisão do Tribunal alemão de fevereiro de 2018 que 
autorizou as cidades alemãs a proibir a circulação de veículos muito poluentes74, como car-
ros movidos à diesel. Paris, Madrid e Atenas pretendem proibir a circulação de carros à 
diesel até 2025, enquanto que França e Reino Unido vão proibir a entrada de novos carros à 
gasolina e à diesel até 2040, em razão de apostarem no aumento das vendas dos carros elétri-
cos75. Vale ressaltar que esta medida é provocada pela questão da saúde humana, em razão 
dos óxidos de nitrogênio (NOx) provocarem diversas doenças e a tecnologia ainda não ter 
evoluído para conter a emissão deste poluente, desta forma a medida de banir a circulação 
dos veículos com motor de combustão interna é uma medida de saúde pública, embora con-
tribua de forma reflexa para o combate das alterações climáticas, já que tem aumentando o 
investimento na indústria e na infraestrutura dos carros elétricos, apostando nestes como o 
veículo do futuro.

 Outro ponto que chama a atenção é a Estratégia Europeia para a diminuição de 
emissões nos transportes destacar que estas prejudicam a saúde humana e suas medidas 
beneficiará os cidadãos e consumidores europeus, proporcionando melhorias na qualidade 
do ar e reduções dos níveis de ruído76, embora essa estratégia contribuirá para atingir as 
metas dos acordos climáticos.

 Assim, as medidas de saúde surgem como uma forma de melhorar a aceitação das 
normas voltadas para combater o CO2 ao mesmo tempo em que a EU atende o objetivo de 
combater as alterações climáticas.

3.2. A relação dos veículos elétricos e dos veículos de combustão interna com 
o consumidor.

 Não há dúvidas que o carro elétrico é o símbolo da modernidade, em que pese seu apa-
recimento no mercado consumidor ser datado no início do século passado. Entretanto, toda 
esta “novidade” que o carro elétrico carrega não vai fazer as pessoas/consumidores passem 

74 De acordo com a notícia veiculado no site, com acesso em 17/07/2018.

75 Idem.

76 Comissão Europeia, Ação Climática, 2017. Disponível em 25/11/2018.
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a adquiri-los imediatamente, substituindo a velha indústria dos combustíveis fósseis pela 
moderna indústria de carros elétricos movidos à energia de fontes renováveis. 

 A UE tem objetivo de reduzir as emissões dos GEE nos transportes em 60% até 2050, 
mas para que isso aconteça, em 2030, deverá ser reduzido para metade o número de veícu-
los de motorização convencional e deverão ser retirados de circulação das cidades de forma 
progressiva até 205077.

 Mas, esta absorção do mercado consumidor dos carros elétricos dependerá muito das 
políticas públicas a serem implementadas. Deve ser aplicada políticas fiscais que moldam o 
consumidor e direciona-o para opções tidas como mais sustentáveis, como a isenção de in-
cidência de ISV nos carros elétricos em Portugal78. 

 Outros incentivos fiscais aos veículos elétricos estão relacionados no ato da sua 
aquisição, momento em que alguns países concedem incentivos financeiros aos consumi-
dores no ato da compra de um veículo elétrico79. Em Portugal foi concedido o incentivo à 
introdução no consumo de veículos de baixas emissões, financiado pelo Fundo Ambiental 
criado pelo Decreto-Lei nº. 42-A/2016, que inicialmente começou no valor de 2.500 euros, e 
agora foi renovado pelo Despacho nº 1607/2018 para o ano de 2018, entretanto, corresponde 
ao montante de 2.250 euros na compra de um veículo 100% elétrico novo, sem matrícula80.

 Para além de incentivos fiscais, o governo deve ainda estimular incentivos não-fis-
cais, como por exemplo estradas preferenciais, estacionamentos e acesso à faixa de ônibus 
para fornecer benefícios aos usuários de veículos e assim estimular a compra destes. A ex-
emplo de países que promovem este tipo de incentivo não-fiscal se destaca a Noruega e a 
Alemanha. A Noruega concede aos usuários de veículos elétricos o acesso a corredores de 
ônibus, isenção de pagamento de pedágio em rodovias, bilhetes gratuitos de balsa rodoviária 
e estacionamento gratuito81. Já a Alemanha, a Lei da Eletromobilidade promulgada em jun-
ho de 2015 autoriza aos municípios concederem privilégios para os veículos elétricos como 
faixas de estacionamento e uso de faixa de ônibus82. Ora, diante dos grandes problemas ur-
banos ligados ao congestionamento e a dificuldade de encontrar vagas de estacionamento 
nas grandes cidades esta medida atrai mais compradores de veículos elétricos, embora se o 
crescimento das vendas ocorrer de forma geométrica, em um futuro próximo essas medidas 
não oferecerão tantas vantagens como no início das suas implementações.

 Outro ponto importante são os investimentos em subsídios para o desenvolvimen-
to de capital físico e, principalmente, de capital humano voltado para uma compreensão 
mais fundamental dos sistemas de energia e dos sistemas climáticos, e assim poder fazer 

77 Pedro Leitão e Sofia Pessoa e Costa. O Regime jurídico da eficiência energética nos transportes. In Direito da Eficiência Energética. Suza-
na Tavares da Silva (Coord.). Instituto Jurídico: Coimbra, 2017, p. 421.

78 Conforme o estipulado pelo item 2 do artigo 2º do Código do Imposto sobre Veículos. Ressalta-se ainda que a Lei nº 64-A/2008 alterou o 
artigo 85 do Código do Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares para incentivar a aquisição de veículos elétricos ou movidos 
a energia renováveis não combustíveis, com uma dedução à colecta de 30% dos montantes gastos, com o limite de 796 euros, conforme 
apontou Antonio Brigas Afonso. Os veículos eléctricos e a fiscalidade automóvel. In Revista de finanças públicas e direito fiscal. Coimbra, nº 
02 (jul-2010), p. 202. Entretanto, se faz necessário ressaltar que atualmente este dispositivo se encontra revogado.

79 A título de exemplo, isto ocorre na Alemanha que concede um incentivo fiscal moderado de 2.000 euros na compra de um veículo 
elétrico puro, cfr. Barry Barton & Peter Schütte. Electric vehicle, p. 154 e p.157.

80 Item 1.1.1 do Anexo do Despacho 1607/2018.

81 Barry Barton & Peter Schütte. Electric vehicle law, p. 153.

82  Idem, p.157.
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um contrapeso político ao capital humano orientado para combustíveis fósseis83 há mais de 
um século. Caso este capital humano consiga reduzir os custos dos sistemas de energia alter-
nativa, e assim baixar os valores repassados ao consumidor, isto ocasionará uma mudança 
através de pressões de mercado, que geralmente são mais eficazes que pressões políticas e 
jurídicas84, já que os custos elevados de carros elétricos ainda são uma barreira de aceitação 
destes carros pelos consumidores85.

 Além disso, para que a sua aceitação seja melhor no mercado, a infraestrutura de 
carregamento dos veículos elétricos deve ser melhorada86, assegurando ao consumidor um 
fácil acesso para o recarregamento do seu carro. É necessária uma infraestrutura de recarga 
mais desenvolvida, apesar da maioria das viagens de carro realizadas já estejam dentro do 
alcance de direção do carro elétrico87. A maior parte do carregamento de um veículo elétrico 
ocorre dentro da residência do proprietário do veículo através de uma tomada elétrica co-
mum para uma carga completa durante a noite, mas, é necessária uma rede de carregamen-
to pública para que forneça uma recarga rápida e satisfazer a necessidade de pessoas que 
não possuem a opção de carregar dentro de suas casas, bem como para garantir uma viagem 
de longa distância, além de servir como um fator a ser levado em consideração pelo consu-
midor no momento da compra de um veículo elétrico e, assim, satisfazer a “ansiedade do 
alcance” do veículo para o futuro comprador88.

 É necessário, ainda, fazer ações de informação e conscientização do consumidor. Afi-
nal, pesquisas mostram que os consumidores e os gerentes de frota não são bem informados 
sobre os veículos elétricos, o que faz gerar incertezas e dúvidas no consumidor sobre estes 
carros, as quais estão mais relacionadas aos custos totais de propriedade ao longo do tempo, 
à durabilidade da bateria e a preocupação com a autonomia do veículo, o que demonstra que 
medidas educacionais e de informação são essenciais89 para o desenvolvimento deste merca-
do. Em Portugal, a questão da informação e da conscientização do consumidor é feita através 
do programa Eco Carro, o qual possui como uma de suas medidas o Mobi.E para promover a 
aquisição de veículos elétricos. Dentro deste programa é previsto a demonstração das vanta-
gens de da utilização dos veículos elétricos, ressaltando os benefícios desta tecnologia para 
os impactos ambientais, além de fazer uma comparação com os custos crescentes associa-
dos aos combustíveis convencionais90. Na proposta de Diretiva do Parlamento Europeu de 
nº.2016/0382/COD há um Considerando voltado para os consumidores, os quais têm o dever 
de receber informações sobre os menores custos de funcionamento dos veículos elétricos, o 
que vai permitir estes possam realizar escolhas de consumo individuais no que diz respeito 
às energias renováveis e assim evitar a limitação tecnológica91.

  

83Shi-Ling Hsu. Capital Transitioning: An International Human Capital Strategy for Climate Innovation. In Transnational Environmental 

Law. Volume 6.  Issue 1. March, p. 155.81 Barry Barton & Peter Schütte. Electric vehicle law, p. 153.

84 Idem, p. 155.

85 Barry Barton & Peter Schütte. Electric vehicle law, p. 151.

86 O que inclusive já é tratado na Diretiva 2014/94/EU citada no capítulo anterior.

87 Barry Barton & Peter Schütte. Electric vehicle law, p. 167.

88  Idem.

89 Barry Barton & Peter Schütte. Electric vehicle law, p.168.

90 Pedro Leitão & Sofia Pessoa e Costa. O Regime jurídico da eficiência, p. 434.

91Alteração 23 da Proposta de Diretiva, Considerando 16-G disponível em 25/03/2018
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3.3. Problemas relacionados com os Veículos Elétricos

 A comercialização dos veículos elétricos é desejável para que acabe com o vínculo 
entre os veículos e o petróleo92, entretanto, dois problemas surgem e estão ligados direta-
mente com esta possibilidade: problemas de questões sociais e, por mais dúbio que pareça, 
questões ambientais.

 Esta mudança de modelo nos transportes levanta questões de ordem social uma vez 
que está estritamente relacionado à questão do capital humano. O capital humano consiste 
na educação formal e no treinamento que permite pessoas realizarem tarefas produtivas 
qualificadas93 ao contrário do capital físico (máquinas e equipamentos). Muitos destes tra-
balhadores são qualificados apenas para atuar em determinada área do setor petrolífero, o 
que torna este capital humano inflexível e cria problemas de economia política para os fu-
turos reformadores do setor energético94, uma vez que terá que direcionar ou procurar uma 
solução para esse alto número de mão-de-obra extremamente qualificada e inflexível.

 Além do capital humano, existe o capital físico investido ao longo de todo o século 
passado e nos dias atuais. Os proprietários deste capital resistem às reformas políticas que 
podem reduzir o valor do seu capital caro, e, naturalmente, tendem a preservar o valor do 
seu capital e dos benefícios que adquiriram ao longo do desenvolvimento dos combustíveis 
fósseis95.

 Ainda quanto a problemas sociais, há uma crítica quanto às políticas relacionadas aos 
incentivos fiscais para a aquisição de um veículo elétrico, em razão destas comprometerem 
a equidade social que uma política ambiental deve ter. Conceder benefícios relacionados à 
compra de um veículo elétrico, que ainda não possui matricula, é permitir que os fundos 
públicos sejam desproporcionalmente transferidos para os mais  ricos, pois são estes que 
podem comprar carros novos e podem optar em comprar carros elétricos, os quais já com-
prariam mesmo sem estes incentivos fiscais96. Os mais pobres tendem a conduzir veículos 
mais poluentes e poucos países fazem medidas para reduzir as emissões neste seguimento 
da sociedade97. 

 É necessário frisar que a implementação dos veículos elétricos não acabará com 
problemas típicos de grandes centros urbanos, uma vez que estes carros continuarão sen-
do veículos e, por isso, não amenizarão problemas como congestionamentos e acidentes98. 

92Antonio Brigas Afonso. Os veículos eléctricos, p. 199.

93Ou seja, é o aprendizado de um individuo que não pode ser comprado ou vendido, cfr. Shi-Ling Hsu. Capital Transitioning, p. 156.

94Idem, p.160.

95Shi-Ling Hsu. Capital Transitioning, p. 158.88  Idem.

96Barry Barton & Peter Schütte. Electric vehicle, p. 164.

97Portugal concede isenção de pagamento de qualquer taxa na conversão de um veículo com motor de combustão interna em veícu-
lo elétrico sem determinar um período de vigência deste benefício conforme o aditamento do artigo 53º-A ao Decreto-Lei n.º 39/2010, 
através da Lei n.º 82-D/2014, o que de certa forma é uma medida alternativa destinada aos mais pobres ao invés destes adquirirem um 
veículo novo. Além disso, a Lei nº. 82-D/2014 criou o incentivo fiscal ao abate de veículos em fim de vida, o qual é atribuído ao particular 
que entregar o seu veículo, com matricula de 10 anos ou superior, para a destruição nos centros e nas condições previstas nesta lei. Este 
incentivo fiscal correspondia a redução do valor do ISV, quando aplicável, ou na concessão de um subsídio, de montantes variados de 
acordo com a modalidade do veículo novo menos poluente a ser introduzido na cidade, ou seja, se ele é elétrico ou híbrido pulg-in, nos 
moldes determinados pelo artigo 25º, n.º 1 e suas alíneas da Lei n.º 82-D/2014.

94Barry Barton & Peter Schütte. Electric vehicle, pp. 149-150.
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Para este problema foi desenvolvido a questão das redes inteligentes e cidades inteligentes 
através da Estratégia Europa 2020, desenvolvida em razão da crise econômica e financeira 
que a Europa vive desde 2008, com o objetivo de criar condições para um crescimento inteli-
gente, sustentável e inclusivo99. No conceito de cidades inteligentes é abrangida a mobilidade 
inteligente, a qual está direcionada a uma preocupação ambiental e para concretizá-la deve 
ser usada tecnologia de informação e comunicação como um instrumento de uma gestão 
inteligente100, neste contexto surge os carros compartilhados (car-sharing) movidos à elet-
ricidade, bicicletas compartilhadas e o aumento da quota de transportes públicos movidos 
por combustíveis não fósseis para, além de reduzir com os congestionamentos por fazer di-
minuir a demanda de matriculas nos transportes individuais, contribui ainda para reduzir 
as emissões de CO2 em 40% até 2030 para combater as alterações climáticas conforme os 
objetivos do Pacto de Autarcas lançado pela União Europeia em 2018101.  

 Para a implementação dessas redes e cidades inteligentes deve ser destacadas as Di-
retivas 2009/72/CE e 2012/27/EU e o Regulamento nº 347/2013102, além da Diretiva 2014/94/
UE que inclui pontos de carregamento ou abastecimento aos sistemas de partilha de au-
tomóveis103 e estipula que a eletricidade é fonte de energia atrativa para os carros elétricos, 
tendo a Direitiva 2009/28/CE colocado o objetivo da UE obter 20% de energias renováveis 
até 2020, sendo 10% destinado aos transportes104. Uma frota elétrica de carro partilhado é 
provável e possível105, tendo em Portugal o exemplo da EMOV106.

 Quanto às questões ambientais, deve ser observada a origem da eletricidade que abas-
tecerá o veículo elétrico, já que este não emite GEE na sua utilização. Desta forma as emissões 
de GEE na utilização de um carro elétrico deve ser medida de acordo com a base de consumo 
de eletricidade do carro aliada às emissões de GEE associadas a esta produção de energia 
que será o combustível do veículo107. 

 Assim, o veículo elétrico demonstra ser um problema ambiental se levarmos em con-
sideração que, segundo os dados da Agência Europeia do Ambiente, a necessidade energéti-
ca do europeu médio ainda é satisfeita, em grande parte, através do recurso do petróleo, gás 
e carvão108, e a energia de fonte renovável109 correspondia a um montante de 9% em 2010. 
Entretanto, como a energia passou a ser uma prioridade política da UE um dos objetivos as-
sumidos na Estratégia 2020 é obter 20% da energia consumida na Europa a partir de fontes 
renováveis, tendo a UE avançado em 2015 e 2016 na produção de energia a partir de fontes 

99Mariana Coelho dos Santos. Instrumentos Normativos Europeus da Eficiência Energética: Em particular a directiva europeia sobre efi-
ciência energética. In Direito da Eficiência Energética. Suzana Tavares da Silva (Coord.). Instituto Jurídico: Coimbra, 2017, p. 73.

100 Idem, p. 74.

101 Mariana Coelho dos Santos. Instrumentos Normativos, p. 74.

102  Idem, p. 75

103 Considerando 26 da Diretiva 2014/94/UE.

104 Considerando 27 da Diretiva 2014/94/UE.

105 Semana Europeia da Mobilidade. Mobilidade Verde, Partilhada e Inteligente. Orientações temáticas, março de 2017. Disponível 
  em 23/11/2018.

106A frota portuguesa é composta 100% por carros elétricos, contribuindo para uma mobilidade de emissão zero e sustentável, conforme 
disponível em 23/11/2018.

107 Eckard Helmers and Patrick Marx. Electric cars, p. 7.

108 Energia. Agencia Europeia do Ambiente. 

109  Idem.
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renováveis elevando o percentual desta energia para 17% em toda UE em 2017110. 

 Sendo assim, o carro elétrico é uma opção viável para desenvolver a mobilidade sus-
tentável para os países que possuam uma matriz energética acima de 50% provenientes de 
energia limpas e renováveis111, pois só a combinação de veículos elétricos e energias lim-
pas permite uma redução drástica nos impactos ambientais dos transportes, especialmente 
quanto à mudança climática112, caso contrário teria uma redução de GEE apenas na utilização 
do veículo, o que diminuiria o grande potencial dos carros elétricos no combate às alterações 
do clima e sua principal função estaria restrita a promover uma melhora do ar nos grandes 
centros urbanos. 

 No caso português há viabilidade, pois, em 2016, 57% da energia consumida em Por-
tugal veio de fontes renováveis, correspondendo 28% de produção hidráulica, 22% de pro-
dução eólica, 5% de biomassa e 1,4% fotovoltaicas113. Uma opção aos países que não possuem 
a maior parte de sua matriz energética renovável são os carros com painéis solares que 
possuem independência no carregamento de suas baterias enquanto andam114, embora eles 
possam ser carregados por tomadas comuns o que poderia implicar uma produção de GEE, 
entretanto, não seria na mesma proporção dos veículos elétricos sem painel solar.

 Outro problema ambiental gerado com o aumento da circulação dos carros elétricos é 
quanto a geração de resíduos tanto voltado para o aumento da produção de lixo em razão da 
substituição dos veículos para modelos de emissão zero de GEE como quanto como a questão 
de gerir resíduos perigosos proveniente das baterias dos carros. 

 Iniciando pelo primeiro problema relacionado com os resíduos, o maior número de 
veículos elétricos a serem utilizados inclinaria imaginar que isto provocaria um descarte 
em massa dos veículos movido pelos combustíveis fósseis. Embora isto seja um ponto muito 
importante, o impacto do descarte não trará uma diferença significativa quanto ao descarte 
de veículos à gasolina115 que já são substituídos por outros do mesmo sistema de tecnologia, 
entretanto, mas modernos. 

 Mesmo assim, alternativas aparecem para a substituição da frota convencional para a 
frota elétrica sem agredir tanto o ambiente, como é o exemplo da troca de peças de veículo 
movido a combustão interna que irá torna-lo um veículo com permissão de locomoção elétri-
ca, como já é feito em Portugal através da oficina EVolution116.

 Esta solução parece mais viável principalmente por fazer a população migrar para o 
transporte elétrico de modo econômico mais acessível e menos impactante para o ambiente 

110 Identificar os progressos realizados pela Europa na prossecução das metas climáticas e energéticas para 2020. Agência Europeia do 
Ambiente. 

111 Isto porque quanto menor o impacto do carbono na produção de energia de um país, menor será a emissão de gases do efeito estufa 
na operação de um veículo elétrico, cfr. Eckard Helmers and Patrick Marx. Electric cars, p. 8

112  Troy R. Hawkins et al. Comparative Environmental Life Cycle Assessment of Conventional and Electric Vehicles. In Journal of Industrial 
Ecology. Volume 17, Issue 1, February 2013, pp. 61.

113  Marta Vicente & Rita Rocha Norte. O Regulamento da Mobilidade Elétrica, p. 448.

114 A exemplo o Sion, carro elétrico desenvolvido por uma empresa alemã alimentado por painéis solares e possui uma autonomia de 
250 km e poderá atingir a velocidade máxima de 140km/h. Será colocado à venda por 16 mil euros no segundo semestre de 2019 con-
forme informação disponível em 25/11/2018.

115  Eckard Helmers and Patrick Marx. Electric cars, p. 9.

116  Informação disponível no site com acesso em 31/07/2018.
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na geração de resíduos do que adquirir um novo veículo elétrico. Além do que o governo 
pode fazer investimentos fiscais para o benefício da conversão de um carro convencional 
para elétrico e assim afastar a crítica que os investimentos fiscais beneficiam apenas os mais 
abastados, uma vez que estaria promovendo uma alternativa viável para a população mais 
pobre sem tirar o seu direito andar com veículo que inicialmente adquiriu. 

 Quanto ao segundo problema ambiental ligado à geração de resíduos, deve ter at-
enção ao problema do ciclo de vida do carro elétrico quanto à sua bateria, para a qual deve 
ser analisada a sua reciclagem. Isto porque a maioria dos carros elétricos ainda utilizam e/ou 
utilizavam a bateria à base de chumbo desenvolvida no século XIX, metal pesado que causa 
danos tanto à saúde humana como ao ambiente. Por isso a melhor solução é a reciclagem 
desses objetos, tendo sido editada a Diretiva 2000/53/CE117 com objetivo de prevenir a for-
mação de resíduos proveniente de veículos, além de reutilizar e reciclar certos componentes 
para diminuir o impacto dos resíduos dos veículos no ambiente. Posteriormente foi editada 
a Diretiva 2006/66/CE que traz a regulamentação da reciclagem de pilhas e acumuladores.

 Os novos carros elétricos são produzidos com baterias de íons de lítio, em razão do 
material se leve e oferecer maior potencial eletroquímico, resultando em alta potência e 
densidade de energia118. Entretanto, essas baterias são mais nocivas para a saúde humana 
da população que vive em áreas industriais, embora no parâmetro geral o carro movido à 
combustão interna seja mais danoso à saúde humana, pois emite NOx em área com mais 
densidade populacional que a área de produção de baterias de lítio119. 

 Como solução para diminuir o impacto ambiental para a confecção de baterias de lítio 
utilizadas nos carros elétricos é posto a reciclagem dos metais utilizados nas baterias, até 
mesmo porque devemos reutilizar o que já foi extraído do planeta e não procurar minérios 
novos. Neste ponto a UE já avançou e a reciclagem do material catódico das baterias de íons 
de lítio resultou na economia de recursos naturais em 51%, o que faz a mobilidade elétrica 
ter uma vantagem ecológica superior aos veículos de combustão interna120, e, portanto, pode 
ser afirmado que são melhores para se adequar ao modelo proposto do desenvolvimento 
sustentável. 

 Por fim, é importante frisar que o Estado da União de 2018 coloca como prioridade a 
União da Energia resiliente para as alterações climáticas, propondo um plano de ação para 
as baterias com a finalidade de criar um “ecossistema” de baterias competitivo e sustentável 
para a Europa121. A cadeia de sustentabilidade da bateria traz a reciclagem como elemento 
principal de uma cadeia econômica circular que inicia com a extração de matéria-prima, 
seguida da fabricação das baterias, sua utilização, sua segunda utilização e a reciclagem 
como elo para voltar ao início da cadeia de valor das baterias, reduzindo a produção de 
resíduos na UE122. 

117 Além da Diretiva 2005/64/CE, referente à homologação dos veículos, assegurando que a reutilização dos componentes não acarrete 
riscos para a segurança e o ambiente conforme seu artigo 1º.

118 Dominic A. Notter, et al. Contribution of Li-Ion Batteries to the Environmental Impact of Electric Vehicles. In Environmental Science & 
Technology. Volume 44, nº 17, 2010, p. 6550.

119 Dominic A. Notter, et al. Contribution of Li-Ion, pp. 6553-6554.

120 Idem, pp. 6554-6555.

121 Estado da União 2018, p. 37, disponível em 25/11/2018.

122 Anexo da COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU 
E AO COMITÉ DAS REGIÕES. EUROPA EM MOVIMENTO. Mobilidade sustentável para a Europa: segura, conectada e limpa. Maio de 2018, 
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Conclusão
 Verifica-se que o carro elétrico não é esta “novidade” no cenário europeu, o qual já 
conhece desde o século XIX, entretanto, foi apenas no século XXI que Diretivas Europeias 
passaram a regular a introdução de combustíveis alternativos e o aperfeiçoamento da in-
fraestrutura para os veículos elétricos para reduzir a pegada carbônica do setor de trans-
portes e, assim, proteger o ambiente e a saúde humana, além de cumprir as metas dos acor-
dos climáticos, fazendo com que o carro elétrico seja uma alternativa viável e sustentável 
para a mobilidade individual, embora esteja longe de ser a solução para o transporte urbano.  

 Como solução a melhor opção é o car-sharing onde os veículos elétricos são essenciais 
para a execução desta nova modalidade de mobilidade individual compartilhada, além da 
energia como combustível ser de fonte renovável, contribui significativamente para a re-
dução do trânsito nos grandes centros urbanos.

 Mas para que os carros elétricos contribuam para as alterações climáticas é indicado 
que esta modalidade de locomoção individual ocorra em países que possuem mais de 50% de 
sua fonte de energia renovável, para que esta garanta o abastecimento dos veículos de forma 
sustentável. Além disso, as baterias destes veículos devem seguir o programa de reciclagem 
para reduzir o impacto ao ambiente e a humanidade não trocar um problema ambiental por 
outro.

 Por fim, a Europa está aperfeiçoando as informações aos consumidores sobre os veícu-
los elétricos para evitar limitação tecnológica, entretanto, as medidas fiscais e não-fiscais ad-
otadas pelos países como incentivo aos elétricos devem respeitar a equidade social, além dos 
governos buscarem soluções para a transição da matriz fóssil para a elétrica nos transportes 
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