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Introdução 

A Apetro reconhece que a crise sanitária provocada pelo COVID 19, a que se seguiu uma profunda 
crise económica e que, infelizmente, conduzirá a uma crise social cujos contornos ainda não são 
conhecidos, implica uma abordagem holística que congregue o esforço de todas as partes 
interessadas no sentido de mitigar os seus efeitos e, ainda, potenciar uma fase de crescimento 
sustentável do ponto de vista económico, social e ambiental. 

Nesta perspetiva saudamos a iniciativa do Governo consubstanciada no documento em apreciação de 
submeter a consulta pública as linhas estratégicas para elaboração do Plano de Recuperação 
Económica e Social de Portugal 2020-30.  

Desde já salienta o interesse e a disponibilidade da indústria que representa, e que sendo 
comprovadamente das mais resilientes não deixou de ser fortemente afetada pela crise, em participar 
na desejada recuperação. Para isso, e em linha com o que sempre temos advogado, apelamos ao 
respeito pelo princípio da neutralidade tecnológica, evitando a discriminação de setores e soluções 
tecnológicas e permitindo que todos possam contribuir para o desígnio nacional, em função da 
respetiva adequação e eficiência e num ambiente de mercado. De igual modo, sublinhamos a 
importância de promover a indispensável estabilidade e previsibilidade regulatória para criar um 
contexto que fomente a confiança e o investimento. 

Outro aspeto que desejamos sublinhar, e que aliás é universalmente reconhecido, é o caráter 
planetário desta crise o que, sem coartar o que devem ser as iniciativas nacionais, convida a que se 
tenha na devida conta esse fator decisivo. Nenhum país, região ou mesmo continente será capaz de 
sozinho ultrapassar a crise que vivemos. 

Os comentários que ora apresentamos, correspondendo ao convite inerente da consulta pública, são 
uma reação inicial, cientes que estamos do caminho a percorrer e das diversas interações que terão 
que se seguir, nomeadamente aquando da elaboração do Plano de Recuperação e da definição de 
trajetórias para a próxima década que, inevitavelmente, condicionarão o desenvolvimento económico 
e social do país no futuro. Daí a necessidade de pragmaticamente se evitarem soluções que delimitem 
demasiado o caminho a percorrer, garantindo a necessária flexibilidade para ir incorporando as novas 
soluções tecnológicas que irão surgindo e o seu próprio grau de maturidade. 

A criteriosa utilização dos amplos recursos financeiros que parecem vir a estar disponíveis e a 
mobilização do saber fazer nacional para este esforço são outros aspetos que não podem ser 
ignorados. 

Na introdução do documento em análise é afirmado: “Um pilar fulcral do Plano de Recuperação é a 
Transição Energética, a descarbonização da economia e o alinhamento com os objetivos do Pacto 
Ecológico Europeu, com o Plano Nacional de Energia e Clima 2030, com o Roteiro para a Neutralidade 
Carbónica 2050, e com a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030.” 
Queremos reafirmar o nosso alinhamento com os objetivos da descarbonização, embora 
consideremos que os documentos citados não esgotam todas as vias possíveis e não acautelam 
totalmente os impactos negativos que resultariam de tornar ociosos ativos tangíveis e intangíveis 
importantes do nosso país. Nesse sentido, achamos, nomeadamente, que a via sugerida pela indústria 
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de refinação europeia através dos combustíveis líquidos de baixo ou zero teor de carbono12, deve ser 
adaptada à realidade portuguesa e considerada no Plano de Recuperação da Economia”  

A crise sistémica e as lições para Portugal 

Sem termos a pretensão de avaliar em profundidade a análise feita e as recomendações que dela 
resultam, não queremos deixar de apresentar algumas reflexões nesta matéria. 

Concordamos com a análise feita relativamente à complexidade e profundidade desta crise sem 
paralelo na história recente. Exatamente pela falta de experiências anteriores similares, temos de 
manter em aberto um vasto leque de possibilidades, não descartando à partida soluções sem que haja 
evidência clara da sua falta de alinhamento com os objetivos globais que se perseguem. A procura de 
novas soluções é importante e deve congregar uma parcela significativa dos recursos a alocar. 
Contudo, e até pela necessidade de recuperação rápida, não devem ser descartadas as soluções 
existentes, ainda mais quando são suscetíveis de evolução que ajudarão a atingir os objetivos 
pretendidos. No quadro da transição energética é absolutamente crucial manter o equilíbrio entre a 
segurança do abastecimento e a descarbonização. Mais uma vez pensamos que a via sugerida pela 
nossa indústria, por poder ser implementada de uma forma progressiva e fortemente contributiva para 
os desígnios nacionais, representa um poderoso contributo para aquele equilíbrio. 

Sobre o impacto da crise em Portugal é afirmado que “A recuperação lenta nos últimos anos foi 
condicionada por um conjunto de constrangimentos estruturais marcantes que afetam a economia 
portuguesa há décadas: um mercado interno limitado; inúmeras empresas descapitalizadas e que se 
financiam através de dívida; um Estado com uma dívida pública elevada que funciona muitas vezes 
como uma “espada de Dâmocles”, inibidora do crescimento; uma estrutura produtiva ainda pouco 
diversificada e que não explora nem desenvolve a capacidade industrial do país; um nível médio de 
qualificação da população ativa que é o mais baixo da UE; uma produtividade baixa; um nível de 
fiscalidade desadequado que limita a capacidade operativa das empresas; um nível baixo de 
investimento”. Atrevemo-nos a dizer que o quadro descrito não se aplica ao nosso setor. A 
capitalização das empresas, a qualificação dos seus recursos humanos, os processos industriais de 
alta tecnologia, a capacidade de exportação, entre outros, posicionam-nos como uma força motriz da 
economia a ter em conta na concretização do plano de recuperação. 

Quando se analisa a possibilidade de transformar a crise em oportunidade, afirmando que “Devem 
também manter-se os esforços que têm vindo a ser desenvolvidos na dinamização de um cluster do 
hidrogénio em Portugal. Pretende-se tornar o hidrogénio numa das soluções para a descarbonização 
da economia, enquanto se promove uma nova fileira industrial com potencial exportador e gerador de 
investimento, emprego e riqueza, promovendo uma política industrial em torno deste vetor energético. 
As tecnologias do hidrogénio ainda não estão maduras do ponto de vista da sua aplicação comercial, 

 

1 FuelsEurope, 2018 – Visão 2050: Uma proposta para a evolução da indústria de refinação e dos combustíveis líquidos 
2 FuelsEurope, 2020 – Clean Fuels for all: Indústria da refinação da EU propõe uma via possível para alcançar a neutralidade 
cimática até 2050 

https://www.apetro.pt/folder/galeria/ficheiro/2021_Visao_2050_narrativa_776bwnhnhf.pdf
https://apetro.pt/folder/galeria/ficheiro/2072_FuelsEurope_Narrative_PT_version_Clean_Fuels_for_All_87j7sb29x1.pdf
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e é importante reduzir os custos de produção, em particular da eletrólise da água, como é reconhecido 
pela Agência Internacional de Energia. No entanto, as tecnologias têm evoluído significativamente, o 
processo de redução de custos está a acontecer, o potencial é enorme e existe uma aposta clara da 
União Europeia para o desenvolvimento da fileira do hidrogénio como gás renovável. Neste contexto, 
a aposta de Portugal no hidrogénio faz todo o sentido.”. Em relação a este tema a Apetro já teve 
oportunidade de se pronunciar aquando da consulta pública sobre a Estratégia Nacional para o 
Hidrogénio3. 

Estamos de acordo com a necessidade de encontrar o equilíbrio necessário entre o papel do estado e 
do mercado. Sem nos determos em análises profundas, não podemos deixar de realçar algumas das 
afirmações contidas neste capítulo, nomeadamente “É importante buscar um modelo que assegure 
um equilíbrio virtuoso entre Estado e mercado, porque o papel do mercado, e em particular das 
empresas, é essencial para criar riqueza e prosperidade”, e “Quando a economia portuguesa for mais 
saudável e as empresas estiverem capitalizadas, é importante o Estado ter uma estratégia de saída, 
porque o seu papel não deve ser o de substituir-se às empresas, mas pelo contrário, criar condições 
para elas poderem operar, crescer e competir”. 

Plano para a Recuperação Económica em Portugal 
– Eixos Estratégicos 

Apresentaremos apenas alguns comentários relativamente aos eixos em que sentimos que o nosso 
setor tem uma palavra importante a desempenhar, sem prejuízo de reconhecer a importância de todos 
os outros, nomeadamente os de carácter transversal. 

Uma Rede de Infraestruturas Indispensáveis 

Na área da energia é dado um enfoque quase exclusivo às novas infraestruturas, sobretudo da 
eletricidade e do gás natural. Sem questionar a importância destas, nem a evidente tendência de 
eletrificação da economia, achamos que nada ser dito relativamente ao aparelho refinador nacional e 
ao sistema logístico de armazenagem, distribuição e comercialização de combustíveis líquidos, é uma 
lacuna deste documento. Tal como já referimos, a aposta nos combustíveis líquidos de baixo ou zero 
teor de carbono, incluindo biocombustíveis sustentáveis, biocombustíveis avançados (não 
obrigatoriamente produzidos exclusivamente a partir de algas), combustíveis renováveis de origem 
não biológica, combustíveis sintéticos e outros, podem não só contribuir significativamente para os 
objetivos da descarbonização e da modernização da economia, mas também para a necessária 

 

3 APETRO, 2020 – Comentários da Apetro à consulta pública sobre a EN-H2 

https://apetro.pt/folder/galerianoticia/ficheiro/953_Comentarios_da_APETRO_na_Consulta_publica_EN-H2_jkuf3pcfsu.pdf
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segurança do abastecimento, recurso a matérias primas endógenas e aproveitamento das 
infraestruturas existentes, evitando investimentos ociosos e adaptando-os à nova realidade. 

A Reindustrialização do País – Uma Indústria Competitiva e de 
Futuro 

Sobre o cluster do hidrogénio sublinhamos o que já afirmámos anteriormente e que consta do 
documento. Sobre o cluster da bioeconomia sustentável, achamos possível potenciar a utilização da 
biomassa para a produção de combustíveis líquidos de baixo ou zero teor de carbono, explorando 
algumas das múltiplas tecnologias conhecidas, escolhendo as que melhor se adaptam à realidade 
nacional, mas nunca esquecendo que estamos integrados num espaço europeu e a estandardização 
dos produtos é uma necessidade para competir no mercado único. 

A Reconversão Industrial 

Neste capítulo queremos comentar a recomendação “Tendo em conta a importância da indústria 
automóvel na estrutura produtiva do país e a crise provocada neste setor pela pandemia, com a queda 
drástica de vendas, é importante equacionar políticas de estímulo à procura, através do abate dos 
segmentos mais antigos e poluentes da frota, com um sistema de incentivos à sua substituição 
preferencialmente por carros elétricos ou híbridos”. Embora admitamos a majoração dos apoios para 
os veículos elétricos e híbridos, achamos que seria sensato o apoio à substituição de veículos 
tradicionais com motores de combustão interna, desde que estejam de acordo com as exigências de 
eficiência e limites de emissão em vigor. Na verdade, a indústria automóvel nacional mantém uma 
substancial capacidade produtiva de veículos com motores de combustão interna e serão necessários 
vários anos para adaptar as linhas de produção, pelo que só medidas imediatas capazes de promover 
os recursos existentes terão eficácia no curto e médio prazo. Por outro lado, para além de a produção 
desses veículos contribuírem positivamente para o relançamento do setor, serão sempre uma solução 
a ter em conta quando começarem a ser disponibilizados os combustíveis líquidos de baixo ou zero 
teor de carbono, permitindo uma via mais rápida e menos onerosa para a descarbonização do setor 
dos transportes. 

Não queremos também deixar de realçar a afirmação “A UE não deve ter double standards que 
penalizam a indústria europeia exigindo que os produtos de fabrico europeu têm de obedecer a todas 
as exigências, quer em relação à mão de obra e à proteção dos direitos quer em relação aos padrões 
ambientais e de sustentabilidade, e os produtos que são fabricados fora da Europa não têm este nível 
de exigências. Isto prejudica as empresas nacionais e europeias e não é justo.”. Esta tem sido uma 
das razões mais decisivas para a deslocalização de muitas indústrias para fora da Europa, continuando 
os consumidores europeus a usar muitos dos produtos que deixaram de ser produzidos localmente ou 
que concorrem em clara situação de vantagem face aos padrões menos exigentes que lhe são 
impostos pelos países onde se instalaram. À afirmação acima mencionada acrescentaríamos ainda as 
diferenças de requisitos de licenciamento que ocorrem, mesmo dentro da própria UE.  
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Um Novo Paradigma para as Cidades e a Mobilidade 

Apoiamos a criação de Zonas de Emissões Reduzidas quando devidamente justificadas face aos 
níveis de emissões reais e aos limites estabelecidos e aceites internacionalmente, e implementadas 
de forma gradual. A proibição generalizada, sem atender à situação real da cada cidade, 
nomeadamente quanto à origem das emissões (nem sempre a mobilidade veicular é a principal fonte) 
e, dentro destas, de cada zona, pode levar a soluções inadequadas do ponto de vista económico e 
injustificadas do ponto de vista ambiental. Acresce que a esmagadora maioria das cidades 
portuguesas não enfrenta os problemas de qualidade do ar que ocorrem em muitos outros países. 

Investimento e financiamento 

Subscrevemos a afirmação “No médio/longo prazo teremos, portanto, o papel do Estado na definição 
de políticas e investimento público, assegurando a reorientação da nossa economia, mas o setor 
privado assumirá um papel crucial como motor de mudança e de investimento na nossa sociedade e 
atividade económica.” É, pois, necessário criar as condições para que tal aconteça. 

Não nos detivemos sobre os mecanismos de financiamento elencados. Apenas gostaríamos de 
salientar um princípio: o da neutralidade tecnológica. Não deverão ser discriminados negativamente 
projetos com base na escolha tecnológica. Desde que contribuam para os objetivos globais da 
recuperação económica e social e estejam alinhados com os objetivos ambientais, nomeadamente no 
que se refere à redução das emissões por via da descarbonização dos processos e produtos, devem 
apenas ser avaliados à luz dos seus méritos e em contexto de mercado. 

Condicionantes, limitações e oportunidades 

Realçamos a importância de 2simplificar o processo de licenciamento da atividade económica, 
desburocratizando sem prescindir das exigências legais e ambientais”. Julgamos ser fundamental que 
se promova a aceleração dos processos de licenciamento de infraestruturas e atividades, com visra à 
promoção da recuperação económica e transição energética. 

Relativamente à regulação e ao papel dos reguladores, um único comentário: precisamos de boa 
regulação não de muita regulação. É à luz deste princípio, e da indispensável estabilidade e 
previsibilidade regulatória, que apoiamos a ideia de rever o papel e a ação dos reguladores na 
economia. 

 


