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Europe needs to take the lead in making economies greener and more sustainable.  

This is why we are today proposing flexible guidelines to boost corporate transparency across all 

sectors. By providing relevant information on their environmental and social credentials, companies 

are doing themselves a favour and helping their investors, lenders and society at large. 
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RECONOCIMIENTO, VALORACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS 

DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN PORTUGAL, 

ESPAÑA Y FRANCIA  

 

Resumen  

Este estudio se enfoca en la transparencia de la información financiera sobre derechos de 

emisión asignados gratuitamente y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del 

Régimen del Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCDE UE). Las 

diferentes posiciones de reguladores, profesionales y referencias en la literatura sobre la 

necesidad de un informe financiero comparable, justifican el doble objetivo de este trabajo. 

Por un lado, la influencia reguladora y motivadora en la transparencia de la información 

financiera sobre los derechos de emisión y las emisiones de GEI; por otro lado, la influencia 

del nivel de transparencia en las medidas de performance. Con una muestra de 88 empresas 

registradas en los Planes Nacionales de Asignación de Portugal, España y Francia para el 

período 2008 a 2014, se observaron los informes financieros anuales y los informes de 

emisiones de GEI tomados del registro único de emisiones de la Comisión Europea.  

Los resultados obtenidos identifican una disparidad en las políticas contables adoptadas. 

La falta de prescripción y los aplazamientos consecutivos del International Accounting 

Standards Board (IASB) obstruyen mejores niveles de transparencia de la información 

financiera. Sin embargo, una performance ambiental menos favorable motiva estrategias 

para incluir “buenas y malas noticias” en la información financiera. La adopción del 

enfoque del Resultado Bruto produce un efecto modesto pero positivo en las medidas de 

performance basadas en la contabilidad. Pero el mercado valora positivamente la 

divulgación de los Enfoques Netos cuando las emisiones de GEI reportadas están por 

debajo de los derechos de emisión asignados gratuitamente. 

Este estudio contribuye a la literatura al agregar evidencia empírica sobre la transparencia 

de la información financiera y su relación con el desempeño financiero y las medidas de 

ecoeficiencia, proporcionando a los stakeholders información útil para la toma de 

decisiones. 

 

Palabras clave: derechos de emisión, emisiones de gases de efecto invernadero, informes 

financieros, transparencia contable, rendimiento. 

Códigos UNESCO: 5303.01, 5303.05
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RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS LICENÇAS DE 

EMISSÃO EM PORTUGAL, ESPANHA E FRANÇA 

 

Resumo 

Este estudo incide na transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão 

atribuídas gratuitamente (LEAG) e emissões de gases com efeito estufa (GEE), 

provenientes do Comércio Europeu de Licenças de Emissão. As posições díspares dos 

reguladores, dos profissionais e as referências na literatura sobre a necessidade de um relato 

financeiro comparável, justificam o duplo objetivo deste trabalho. Por um lado, a influência 

regulatória e motivacional na transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão 

e emissões de GEE; por outro lado, a influência do nível de transparência, em medidas de 

desempenho. Com base em uma amostra de 88 empresas, registadas nos Planos Nacionais 

de Licenças de Emissão português, espanhol e francês, no período de 2008 a 2014, 

observaram-se os dados dos relatórios financeiros anuais e o relato das emissões de GEE à 

Comissão Europeia. Os resultados obtidos identificam uma disparidade nas políticas 

contabilísticas adotadas. Obtém-se evidência empírica que a lacuna e os adiamentos 

consecutivos de prescrição específica pelo International Accounting Standards Board 

prejudicam a transparência do relato financeiro. Porém, face a desempenhos ambientais 

menos favoráveis, verificam-se estratégias de inclusão de “boas e más notícias”. A adoção 

de abordagens brutas produz um efeito modesto, mas positivo, nas medidas de desempenho 

baseadas na contabilidade. Não obstante, o mercado parece valorizar positivamente a 

divulgação de abordagens líquidas quando o relato das emissões de GEE indica estarem 

abaixo das LEAG.  

Este estudo contribui para a literatura adicionando evidência empírica sobre a transparência 

dos relatórios financeiros e a sua relação com medidas de desempenho financeiro e de 

ecoeficiência, capacitando os stakeholders de informações úteis à tomada de decisão. 

 

Palavras-chave: licenças de emissão, emissões de gases com efeito estufa (GEE), relato 

financeiro, transparência contabilística, desempenho. 

Códigos UNESCO: 5303.01, 5303.05 



 

 

 

 



vii 

RECOGNITION, MEASUREMENT AND DISCLOSURE OF EMISSION 

ALLOWANCES IN PORTUGAL, SPAIN AND FRANCE 

 

Abstract 

This study focuses on the transparency of financial reporting on freely allocated emission 

allowances (EA) and greenhouse gas (GHG) emissions within the European Union 

Emissions Trading Scheme. The different positions held by regulators, professionals and 

the references in the literature on the need for comparable financial reporting, justify the 

twofold purpose of this work. On the one hand, regulatory and motivational influences on 

the transparency of financial reporting on EA and GHG emissions; on the other hand, the 

influence of the level of transparency on financial performance indicators. Based on a 

sample of 88 companies registered with the Portuguese, Spanish and French National Plans 

of Allocation, for the 2008-2014 period, data collected from the annual reports and the 

reported GHG emissions to the European Commission were analysed.  

The results show a variety of adopted accounting policies. The lack of specific regulations 

and consecutive postponements by the International Accounting Standards Board have 

obstructed better levels of transparency of financial reporting regarding EA and GHG 

emissions. However, a less favourable environmental performance, motivates strategies to 

include “good and bad news” in financial reporting. The adoption of gross approaches 

produces a modest but positive effect on accounting-based performance indicators. 

Nevertheless, the market seems to consider positive the disclosure of net approaches when 

the reported GHG emissions are below EA. 

This study contributes to the literature by adding empirical evidence on the transparency 

of financial reporting and its relation to financial performance and eco-efficiency measures, 

providing stakeholders with important information for decision making. 

 

 

Keywords: emission allowances, greenhouse gas (GHG) emissions, financial reporting, 

accounting transparency, performance. 

UNESCO Codes: 5303.01, 5303.05  
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INTRODUÇÃO 

Âmbito 

Após a ratificação do Protocolo de Quioto por parte da União Europeia (UE), foi decidido 

por esta a criação de um comércio em forma de mercado de capitais, baseado em sistema 

cap-and-trade, o Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE) ou European Union 

Emissions Trading Scheme (EU ETS).  

Na base do funcionamento dos comércios de emissões cap-and-trade, está o sistema de 

grandfathering. Este consiste na atribuição gratuita de um determinado número de licenças 

de emissão – o sistema de grandfathering, baseada em valores históricos, às entidades que 

necessitam de emitir gases para a atmosfera de forma a prosseguirem com a sua atividade. 

O cumprimento das metas assumidas no Protocolo de Quioto implica, através dos sistemas 

de comércio, a emissão de GEE abaixo do cap atribuído gratuitamente, sugerindo que as 

entidades estão a reduzir a poluição inerente às suas atividades. No caso de as entidades 

excederem a emissão de gases face ao que lhes foi atribuído, terão de adquirir no mercado 

as licenças em falta e suportar uma penalização, para que no final de um determinado 

período entreguem à autoridade governamental as licenças de emissão equivalentes às 

toneladas de gases poluentes que emitiram para a atmosfera. Com o início da fase III do 

CELE seria o leilão a principal forma de atribuição das ditas licenças. Contudo, em 2013, 

as empresas detinham ainda uma quantidade significativa de licenças de emissão atribuídas 

gratuitamente (LEAG) da fase II (Giner, 2014), o que levou a permitir a sua utilização na 

fase III e a adiar o leilão como forma de atribuição principal das licenças.  

Os sistemas de comércio pretendem, portanto, que as entidades internalizem os custos 

associados à emissão de gases, sendo estes tanto menores quanto maior for a capacidade 

da entidade em adotar uma postura “amiga do ambiente”. Na prática, os mercados para 

transação das licenças de emissão incorporaram no fenómeno económico, preocupações 

ecológicas (Bebbington e Larrinaga-González, 2008). Simultaneamente, criaram 

possibilidades de transações com a licença de emissão: permitem às entidades que 

receberam gratuitamente licenças de emissão em excesso face ao que necessitam para o 

desenvolvimento da sua atividade, a venda daquelas no mercado, realizando de imediato 

um influxo monetário (Hopwood, 2009); por outro lado, permitem às entidades que não 

têm licenças em número suficiente para entregar às autoridades, adquirir essas licenças. 

Todas estas transações associadas aos sistemas de comércio conduzem a preocupações 
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sobre como transpô-las para o relato financeiro das entidades (PWC, 2008; Elfrink e 

Ellison, 2009; Hopwood, 2009; Veith, Zimmerman e Werner, 2009; Burritt, Schaltegger e 

Zvezdov, 2011; Steenkamp, Rahman e Kashyap, 2011; Yeldar, 2012; Souchik, 2012; 

Giner, 2014; Allini, Giner e Caldarelli, 2018). É conceptualizado que o processo subjacente 

aos sistemas cap-and-trade pode envolver um ativo (as LEAG) e um passivo (a obrigação 

de entregar licenças de emissão pelas emissões de GEE realizadas), o que pode gerar 

resultados contabilísticos e a divulgação do risco subjacente à exposição ao mercado. Os 

comércios de emissões baseados em sistema cap-and-trade são considerados responsáveis 

pela problemática contabilística existente (Fornaro, Winkelman e Glodstein, 2009). Em 

princípio, oferecem um caminho flexível para a redução de emissões de GEE a um custo 

relativamente baixo, ao mesmo tempo que oferece oportunidades lucrativas para empresas 

que possam desenvolver tecnologias para reduções de emissões menores que o preço do 

carbono (Kolk, Levy e Jonatan, 2008). Era, portanto, esperado, que os próprios sistemas 

de mercado providenciassem uma resposta adequada ao tratamento contabilístico a 

preconizar (MacKenzie, 2009), em particular quando o volume de transações ocorridas é 

considerado significativo. Os números do mercado começam a chamar a atenção dos 

stakeholders antes de 2008, quando 8,2 biliões de toneladas de gases poluentes são 

disponibilizados em licenças de emissão, as quais são avaliadas em 92 biliões de euros, 

sendo a larga maioria pertencente ao CELE (PointCarbon, 2009). Contudo, a recessão 

financeira de 2008 causou uma redução das emissões e o colapso dos preços das licenças 

no CELE, o que ainda assim não fez com que o valor do mercado pudesse ser considerado 

trivial, uma vez que em 2011 atinge os 107.5 biliões de euros (Giner, 2014). 

 

O tratamento contabilístico das licenças de emissão tornou-se relevante com a exposição 

das entidades aos mercados regulamentados das emissões de GEE, em particular ao CELE. 

Aquela exposição trouxe implicações económico-financeiras significativas, em natureza e 

valor, fazendo da informação financeira relacionada uma necessidade dos stakeholders 

(Mateos-Ansotégui e Bilbao-Estrada, 2007; Coelho, 2007; Warwick e Ng, 2012; Griffin, 

Lont e Sun, 2012, 2017). Tendo em conta a dimensão destes factos, especialmente no seio 

da UE, o International Accounting Standards Board (IASB) procurou dar resposta à lacuna 

do tratamento contabilístico daqueles novos itens, emitindo a International Financial 

Reporting Interpretations Committee 3 (IFRIC 3) - Emission Rights. Todavia, a posição 

definida pelo IFRIC foi muito debatida logo desde o Discussion Paper, surgindo até 

opiniões divergentes do que estaria a ser proposto. Mas a discussão focava particularmente 
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a adoção de políticas contabilísticas que poderia ter como consequência a volatilidade nos 

resultados contabilísticos nas demonstrações financeiras das várias entidades (Deloitte, 

2007; Giner-Inchausti, 2007; Bebbington e Larrinaga-González, 2008; Deac, 2013; Giner, 

2014), com impacto em outras informações de gestão, como análises ao endividamento, 

solvabilidade ou rendibilidade. Assim, em junho de 2005, o Board do IASB concluiu que 

não havia uma necessidade urgente para uma interpretação relacionada com as licenças de 

emissão (conclusão oposta à do IFRIC em 2004), e decidiu retirar a IFRIC 3.  

Nos E.U.A., o Financial Accounting Standards Board (FASB), iniciou os trabalhos em 

2003, com a Emerging Issues Task Force (EITF) 03-14 Participants’ Accounting for 

Emissions Allowances under a Cap-and-Trade Program. Contudo, ao fim de apenas uma 

reunião, a EITF decide retirar a issue 03-14 da sua agenda de trabalhos argumentando que 

a problemática contabilística está além do que resulta do sistema cap-and-trade. Esta tinha 

como base a Ordem nº552 da Federal Energy Regulatory Commission (FERC), a qual está 

até hoje introduzida na legislação norte-americana pela Uniform System of Accounts 

(USofA) 101.21, prescrita para bens e serviços de utilidade pública e licenças sujeitas às 

disposições federais de energia.  

Assim, dois dos grandes organismos responsáveis pela harmonização contabilística (FASB 

e IASB) apresentam uma lacuna no seu normativo no que se refere ao tratamento 

contabilístico das licenças de emissão e emissões de GEE. Porém, com base no Norwalk 

Agreement assinado em 2002, o IASB e o FASB decidiram, em 2007, iniciar o debate sobre 

a problemática gerada pelos sistemas de comércios de emissões, tentando assim alcançar 

um normativo conjunto. Mas em novembro de 2010 decidem alterar o calendário de alguns 

projetos conjuntos, incluindo o referente às licenças de emissão. Em 2012, o IASB decide 

adicionar o projeto ao seu programa de investigação, iniciando por pesquisar o tipo de 

sistemas de comércio que existem para que, posteriormente, de forma mais concreta, 

introduza um relato financeiro apropriado a cada um desses tipos. Em 2015, a primeira 

discussão sobre o tema conduziu a uma alteração ao âmbito, abordagem e direção do 

projeto, tendo sido renomeado para Pollutant Pricing Mechanisms. Era expectável que o 

projeto avançasse após a finalização dos trabalhos da nova Estrutura Conceptual, mas tal 

não aconteceu até aos dias de hoje. 

Na UE, estados-membros como Portugal, Espanha e França, optaram por introduzir no seu 

direito interno uma regulação contabilística específica para o tratamento das licenças de 

emissão e emissões de GEE. Em Portugal e em Espanha, o tratamento contabilístico 

adotado, para efeitos de cumprimento com o sistema cap-and-trade, aproxima-se ao 
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proposto pela IFRIC 3 (Moneva e Ortas, 2010; Lopes e Reis, 2011). Em França o 

tratamento contabilístico é atualmente baseado na abordagem do uso das licenças de 

emissão (ANC, 2012), a qual se assemelha a uma net approach.  

Perante a problemática das práticas contabilísticas que estão a ser adotadas, este trabalho 

tem como objetivo fazer um enquadramento teórico que envolve a temática, na perspetiva 

da preparação da informação e na perspetiva de interesse por parte dos stakeholders. Tendo 

em conta a pertinência e a urgência de um tratamento contabilístico que reduza a 

discricionariedade e aumente a transparência da informação financeira, é relevante para os 

stakeholders em geral, obter informação adicional da forma como o tecido empresarial 

divulga a ecologia empresarial, na expectativa de um equilíbrio válido entre essa e o 

crescimento económico. 

 

 

Problema da Investigação 

Os fenómenos económicos introduzidos na atividade empresarial pelos sistemas cap-and-

trade têm na origem da problemática contabilística, a consideração da atribuição gratuita 

das licenças de emissão se poder apresentar como uma transação. Não sendo uma 

permissão para poluir, são recursos que providenciam um benefício económico futuro 

(EFRAG, 2012). Posteriormente, é conceptualizado se a emissão de GEE dá origem a um 

passivo, devido à obrigação de entregar licenças de emissão na proporção das emissões de 

GEE. Assim, o reconhecimento e a mensuração desses possíveis ativos e passivos atraíram 

a atenção dos stakeholders, na medida em que existe um consenso de que aquelas 

transações devem ser apresentadas nos relatórios financeiros (Bebbington e Larrinaga-

González, 2008; Lovell, Bebbington, Larrinaga e Sales de Aguiar, 2013). Além disso, é de 

realçar que as demonstrações financeiras são o meio de apresentar aos stakeholders as 

possíveis exposições a risco e incerteza (Bebbington e Larrinaga-González, 2008, Haupt e 

Ismer, 2011), o que é o caso da exposição ao CELE, o qual assume uma troca comercial 

(Giner, 2014).  

O reconhecimento da necessidade da elaboração de um normativo à escala global que 

transmita credibilidade, transparência e consistência é apontado por vários autores (Giner-

Inchausti, 2007; Mateos-Ansótegui e Bilbao-Estrada, 2007; Cook, 2009; Haller e Thoumi, 

2009; Moneva e Ortas, 2010; Mateos-Ansótegui, 2012; Deac, 2013; Giner, 2014; Allini et 

al., 2018). Esta foi também a opinião do IFRIC que, em 2002, introduziu na sua agenda de 
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trabalhos a temática. Do seu trabalho resultou a emissão da IFRIC 3 para aplicação a partir 

de 1 de março de 2005, primeiro ano de funcionamento do CELE. A IFRIC 3 era 

consistente com a Estrutura Conceptual do IASB: o ativo (licenças de emissão) e o passivo 

(obrigações devidas a emissões de GEE) não eram compensados; a entidade devia 

apresentar um ativo e uma obrigação em conformidade com sua natureza. Contudo, em 

junho desse ano, o IASB decidiu retirar a interpretação, sem antes emitir uma nova, com o 

argumento de que houve uma atuação errada sobre a urgência da norma e que o tratamento 

contabilístico prescrito criava accounting mismatches nas demonstrações financeiras. O 

accounting mismatch apontado incidia, fundamentalmente, na volatilidade que era gerada 

entre pelas políticas de mensuração subsequente do ativo (a licença de emissão) e do 

passivo (a emissão de GEE). Esta opinião ia ao encontro dos pareceres negativos do 

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) sobre o endosso da IFRIC 3 e à 

opinião de estudos posteriores (Deac, 2013; Giner, 2014). Mas a retirada da IFRIC 3 foi 

apenas o início de uma ausência permitida pelo IASB para a regulamentação contabilística 

de um tema específico que continua a gerar discordância. Para os estados-membros da UE, 

a aplicação da Diretiva nº 2003/51/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de 

junho, relativa à modernização das diretivas contabilísticas, levou à introdução nos 

normativos contabilísticos nacionais o objetivo de assegurar a coerência entre a legislação 

contabilística comunitária e as normas internacionais de contabilidade. Porém, apesar das 

autoridades reguladoras nacionais se empenharem na superação da falta de orientação 

internacional (Cuesta, Moneva e Larrinaga, 2006), a introdução de normas que superem a 

lacuna do IASB tem sido um processo difícil de normalizar. Em Portugal, a emissão da 

Interpretação Técnica nº4 - Direitos de emissão de GEE - Contabilização de licenças de 

emissão, teve lugar em 2006, mas foi, posteriormente, substituída pelo Apêndice à Norma 

de Contabilidade e de Relato Financeiro 26 - Matérias Ambientais. Em Espanha, a emissão 

da Resolução de 8 de fevereiro de 2006 mantém-se em vigor até aos dias de hoje. E em 

França, o Avis n° 2004-C du 23 mars 2004 du Comité d’urgence foi substituído pelo 

Regulamento 2012-03 de 4 de outubro de 2012 sobre a contabilização de quotas de emissão 

de GEE e unidades assimiladas. Os atuais tratamentos contabilísticos prescritos são 

diferentes em geral, sendo que os tratamentos propostos por Espanha e Portugal são 

semelhantes aos princípios da IFRIC 3, ainda que em Portugal o ativo – LEAG - seja 

amortizado, pelas emissões de GEE. 

No âmbito das IFRS, a ausência de uma norma contabilística específica levou as empresas 

a aplicar práticas contabilísticas dissemelhantes, seja no que se refere ao reconhecimento 
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ou aos procedimentos de mensuração, e a adotar estratégias de off-balance sheet e de não 

divulgação, geralmente fundamentadas pela característica qualitativa da relevância (PWC 

e IETA, 2007; Ernst & Young, 2010; Lovell, Aguiar, Bebbington e Larrinaga-González, 

2010; Warwick e Ng, 2012; Black, 2013). Assim, a atual situação para as transações 

provenientes de um comércio de emissões baseado em sistema cap-and-trade, incita a uma 

atitude de discrição por parte da gestão para tais divulgações (Larrinaga, 2014).  

O presente estudo não pretende, contudo, apresentar evidências adicionais sobre que 

tratamento contabilístico é mais (ou menos) apropriado1. A problemática é encarada sob o 

ponto de vista da transparência do relato empresarial. E apesar do conceito de transparência 

não se encontrar bem definido na literatura e não ser o objetivo ou uma característica do 

relato financeiro, a definição é encarada conforme exposto por Barth e Schipper (2008): a 

compreensibilidade da substância económica da transação. É assim afunilado o conceito 

de transparência, à transparência do relato financeiro sobre a exposição ao CELE para 

efeitos de cumprimento. Argumenta-se que o relato financeiro sobre o envolvimento no 

CELE é baseado nos pontos de vista dos órgãos de gestão, sujeitos ao fator regulatório do 

normativo contabilístico e ao desempenho, por cumprimento, no mercado de emissões. 

Desta forma, a transparência no relato financeiro sobre a exposição ao CELE para efeitos 

de cumprimento, compromete as medidas de desempenho mais imediatas – as que são 

baseadas nos princípios contabilísticos - e, consequentemente, a tomada de decisão. 

As sugestões múltiplas e sucessivas para um tratamento contabilístico uniformizado 

apontam para a urgência de tais assuntos para todos os intervenientes: governos, 

reguladores, contabilistas, auditores, académicos e a própria sociedade.  

  

                                                 
1 A este respeito, Giner (2014) expõe as várias propostas que foram feitas para ajudar a regular as transações económicas do CELE, 

apresentando vantagens e desvantagens para cada uma. Também Ertimur et al. (2010, 2017) efetuam uma proposta para integração de 

um tratamento contabilístico específico no normativo dos E.U.A., que minimize o uso das abordagens líquidas. 
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Justificação e Relevância da Investigação 

A imputação de responsabilidade às empresas por via das alterações climáticas, 

nomeadamente pela emissão de GEE para a atmosfera, levou à implementação de 

mecanismos que deram um valor ao que já foi gratuito – a emissão de GEE (Cook, 2009). 

Estes factos levaram à consideração, por parte de reguladores, profissionais e académicos, 

a internalização do custo daquelas emissões no relato financeiro. Griffin (2010) estima na 

sua análise, que a não inclusão do passivo nas demonstrações financeiras, que surge da 

emissão de GEE, resulta na omissão de uma obrigação que varia biliões (em dólares). 

Atualmente, organismos internacionais, como o IASB e o FASB, responsáveis pelo 

conjunto de normas de relato financeiro adotado pela maioria das entidades cotadas em 

bolsa à escala mundial, adiam consecutivamente a resposta aos princípios específicos a 

adotar para o relato financeiro que incide sobre a exposição, para efeitos de cumprimento, 

aos sistemas de comércio de emissões. Com esta problemática, foram vários os reguladores 

nacionais, responsáveis pelo relato financeiro empresarial, que responderam à lacuna 

existente para licenças de emissão e emissões de GEE, e incluíram no conjunto de normas 

que emitem, um determinado tratamento contabilístico.  

A relevância deste estudo insere-se, então, no conjunto de literatura prévia (Lovell et al., 

2010; Steenkamp et al., 2011; Warwick e Ng, 2012; Black, 2013; Ayaz, 2017; Allini et al., 

2018), que efetua uma análise ex post às políticas de relato financeiro divulgadas pelas 

entidades que ficaram sujeitas ao CELE – o maior mercado de carbono. Esta análise 

proporciona o reconhecimento da influência potencial que os relatórios financeiros anuais 

têm no que é considerado importante pela sociedade, tendo os órgãos de gestão a 

oportunidade de relatar o que é apropriado (Adams, Coutts e Harte, 1995). Distingue-se de 

estudos prévios por abranger um período de sete anos e incluir entidades sediadas em países 

que têm organismos reguladores do relato financeiro com princípios contabilísticos 

específicos para as transações oriundas do CELE. Pretende-se, na sequência, verificar a 

influência do fator regulatório no relato financeiro, inicialmente referenciado por Inchausti 

(1997) e seguido por outros estudos empíricos dessa natureza (Veith et al. 2009; Ertimur, 

Francis, Gonzales e Schipper, 2010, 2017; Allini et al., 2018). Em particular, analisam-se 

os níveis de transparência da informação divulgada face à base de apresentação das 

demonstrações financeiras - normativo internacional do IASB versus normativos 

nacionais.  
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Por outro lado, Depoers, Jeanjean e Jérôme (2016) proporcionaram evidência empírica da 

discrepância nas divulgações sobre emissões de GEE, entre os relatórios anuais 

obrigatórios e os relatos voluntários, concluindo que são adotadas estratégias para 

minimizar aquele tipo de informação, requerida pelos diferentes stakeholders, nos 

relatórios obrigatórios. A perceção do compromisso ambiental imposto pelo CELE deve 

ser encarada como uma prática sustentável com as operações da entidade, seja qual for a 

atividade económica em que se insere. Por outro lado, Deegan e Gordon (1996), Larrinaga 

et al. (2002), Llena, Moneva e Hernandez (2007) e Nguyen et al. (2017) sugeriram que o 

aumento das divulgações ambientais nos relatórios anuais se deveu, não apenas ao 

cumprimento com uma regulação obrigatória, mas também à motivação de uma imagem 

menos negativa aos stakeholders. Assim, ainda que a lacuna de regulação específica no 

normativo internacional justifique a adoção do juízo profissional na determinação de 

políticas contabilísticas que evidenciem (ou não) a exposição ao CELE, as entidades podem 

adotar estratégias de divulgação deste tipo de informação. 

Com estas problemáticas expostas na literatura, foi distinguido o nível de transparência do 

relato financeiro: por normativo contabilístico, considerando as bases de apresentação das 

demonstrações financeiras – com ou sem a presença de princípios específicos, e por 

estratégia de divulgação, diferenciando as “boas e más notícias”, no contexto dos sistemas 

de comércio cap-and-trade. Suportado em extensa literatura prévia que incide na relação 

desempenho ambiental - divulgações voluntárias ambientais (Patten, 2002; Cho e Patten, 

2007; Clarkson, Li, Richardson e Vasvari, 2008; Milanés-Montero e Pérez-Calderón, 2011; 

Liu, Zhou, Yang e Hoepner, 2016), é analisada a influência motivacional do desempenho 

obtido com as emissões de GEE nos níveis de transparência do relato financeiro sobre as 

transações de cumprimento no âmbito do CELE. 

 

Por outra perspetiva, é referido na literatura (EFRAG, 2005; Giner-Inchausti, 2007; 

Deloitte, 2007; KPMG, 2008; Ertimur et al., 2010, 2017; Haupt e Ismer, 2011; Lovell et 

al., 2010), que as políticas contabilísticas que uma empresa estabelece, afetam os resultados 

contabilísticos, bem como outras magnitudes de interesse, como rácios de rentabilidade, 

dívida ou alavancagem. Ertimur et al. (2010, 2017) argumentam que uma das principais 

preocupações dos reguladores é a volatilidade do resultado, quando discutidos os 

tratamentos contabilísticos para as licenças de emissão e emissões de GEE. Esta conclusão 

é corroborada por EFRAG (2005), que também apresentou sua preocupação em relação à 

volatilidade gerada pelo tratamento contabilístico proposto pela IFRIC 3. Portanto, é 
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possível compreender que as práticas contabilísticas divulgadas são essenciais para as 

análises quantitativas e qualitativas das contas anuais, pois expressam os princípios 

aplicados que estão na base dos impactos dos itens incluídos (ou excluídos) das contas 

anuais, como por exemplo, os custos com a emissão de GEE, que serão utilizados para 

calcular outras medidas de desempenho. Através da associação entre os resultados 

contabilísticos relatados e as políticas contabilísticas implementadas, torna-se expectável 

que o valor da empresa possa ser alterado pela divulgação de informação (Gordon, 1968). 

Do ponto de vista dos stakeholders, é fundamental a divulgação de passivos associados à 

conformidade ou a custos de redução (Chapple, Clarkson e Gold, 2013) ou de ativos que 

expõem a empresa a sistemas de comércio (Deac, 2013). Pretende-se, assim, analisar a 

influência das emissões de GEE reportadas à Comissão Europeia (C.E.) e da transparência 

do relato financeiro no desempenho da entidade, obtido de acordo com as demonstrações 

financeiras preparadas, uma vez que são o primeiro output visível dos stakeholders. A 

literatura existente tem-se focado particularmente no impacto das práticas contabilísticas 

no valor de mercado das entidades (Veith et al., 2009; Ertimur et al., 2010, 2017).  

 

Um fator de distinção, introduzido na literatura por Anger e Oberndorfer (2008) e 

posteriormente desenvolvido por Abrell, Faye e Zachmann (2011), Yu (2013) e Makridou, 

Doumpos e Galariotis (2019)  respeita ao efeito da divulgação do “cumprimento com o cap 

atribuído” pelo Plano Nacional de Atribuição de Licenças de Emissão (PNALE). Aquela 

relação refere-se ao relato de emissões de GEE que se encontram abaixo do limite de 

emissões atribuído gratuitamente (através das licenças de emissão). Enquanto aqueles 

estudos referem o limite atribuído como sendo uma interação com as emissões verificadas, 

Veith et al. (2009) interage a atribuição das licenças de emissão, superior ou inferior às 

emissões realizadas, com as práticas contabilísticas, o que consideramos poder ser uma 

influência no nível de transparência do relato financeiro, como uma estratégia associada à 

divulgação. Abrell et al. (2011), Yu (2013) e Makridou et al. (2019) sugerem, de acordo 

com a hipótese de Porter (Porter, 1991; Porter e van der Linde, 1995) que o fator de 

atribuição pode ser associado a inovações “amigas do ambiente”, e que essas inovações 

podem estimular o crescimento económico e a competitividade da empresa, alterando 

assim o desempenho ambiental da entidade e rácios de desempenho económico-

financeiros. Considerando a literatura existente e nas problemáticas referidas, formulámos 

as questões de investigação para este trabalho, que se apresentam seguidamente.  
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Questões de Investigação 

A disparidade nas práticas de relato financeiro conduz à privação de comparabilidade nas 

demonstrações financeiras. Há, contudo, a considerar, que a transparência no relato 

financeiro pode estar baseada em motivações distintas, e que consequentemente, pode gerar 

diferentes impactos na posição financeira e no desempenho das entidades. Mas as 

divulgações das práticas contabilísticas são demasiado importantes nas relações de 

accountability das empresas com os stakeholders. A consequente abertura das políticas 

contabilísticas ao juízo profissional pode levar à adoção de estratégias que minimizem os 

prejuízos de uma má relação entre os órgãos de gestão e os stakeholders. Mas não obstante, 

há a considerar as consequências de distorção das contas de uma entidade.  

No seguimento do problema de investigação identificado, para desenvolvimento deste 

estudo, formulou-se a seguinte questão de investigação: 

 

 

 

A questão inicial de investigação inclui duas vertentes relacionadas com a transparência do 

relato financeiro sobre licenças de emissão e a emissões de GEE, originadas pela exposição 

a um sistema cap-and-trade: a regulação contabilística e o desempenho no comércio de 

emissões para efeitos de cumprimento; e o impacto que tem na posição financeira e no 

desempenho. Assim, a primeira vertente coloca os fatores regulatórios - a exposição ao 

desempenho no CELE e os normativos contabilísticos - como influenciadores da 

transparência do relato financeiro, enquanto forma de comunicação com os stakeholders. 

Consequentemente, através das práticas contabilísticas, aqueles fatores têm também um 

impacto nas medidas de desempenho baseadas na contabilidade. Assim sendo, são 

colocadas as seguintes questões de investigação: 

Questão inicial de investigação 

Quais são os fatores influenciadores da transparência do relato financeiro sobre 

licenças de emissão e emissões de GEE das entidades expostas ao CELE e qual o 

impacto que a transparência do relato financeiro tem em medidas de desempenho 

baseadas na contabilidade? 
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Não é do nosso conhecimento um elevado número de estudos empíricos desenvolvidos 

deste âmbito, embora a investigação tenha significativamente aumentado no período mais 

recente (Bebbington e Larrinaga-González, 2008; Veith et al., 2009; Lovell et al., 2010, 

2013; Steenkamp et al., 2011; Luo, Lang e Tang, 2012; Warwick e Ng, 2012; Black, 2013; 

Giner, 2014; Gallego-Álvarez, Segura e Martínez-Ferrero, 2015; Gallego-Álvarez, 

Martínez-Ferrero e Cuadrado-Ballesteros, 2016; Liu et al., 2016; Ertimur et al., 2010, 

2017; Griffin et al., 2012, 2017; Hassan e Romilly, 2018; Jaggi, Allini, Macchioni e 

Zagaria, 2018), possivelmente pelo desenvolvimento dos sistemas de comércio 

implementados.  

 

A metodologia seguida para desenvolvimento do presente trabalho de investigação é 

resumidamente apresentada de seguida. 

 

 

Questões de investigação 

Q1: Quais são as políticas contabilísticas relativas a licenças de emissão e emissões 

de GEE adotadas pelas entidades participantes no CELE para efeitos de 

cumprimento? 

Q2: Qual o nível de transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e 

emissões de GEE das entidades participantes no CELE para efeitos de cumprimento? 

Q3: A transparência do relato financeiro, referente à exposição ao CELE para efeitos 

de cumprimento, é influenciada pela lacuna de prescrição contabilística específica das 

IFRS? 

Q4: A transparência do relato financeiro, referente à exposição ao CELE para efeitos 

de cumprimento, é influenciada pelo desempenho das emissões de GEE? 

Q5: As medidas de desempenho, baseadas na contabilidade, são influenciadas pelas 

emissões de GEE reportadas no âmbito do CELE, e pela transparência do respetivo 

relato financeiro? 
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Metodologia da Investigação 

O modelo proposto para este estudo inicia com a problemática da transparência do relato 

financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE, proveniente da lacuna de 

regulação internacional e da disparidade de tratamentos contabilísticos divulgados (PWC 

e IETA, 2007; Lovell et al., 2010; Warwick e Ng, 2012; Black, 2013; Ayaz, 2017; Allini 

et al., 2018). A segunda problemática, considera que a exposição ao CELE, para efeitos de 

cumprimento com a regulação das emissões de GEE, está a gerar opiniões díspares quanto 

ao impacto que a internalização do custo daquelas tem nas medidas de interesse baseadas 

na contabilidade, como em métricas de desempenho.  

Este trabalho desenvolveu uma classificação para a transparência do relato financeiro sobre 

licenças de emissão e emissões de GEE, subordinado às políticas contabilísticas divulgadas 

nos relatórios financeiros anuais. Na sequência procede-se à análise de quais os fatores que, 

podem influenciar a transparência da divulgação daquela informação nos relatórios 

financeiros anuais. A figura 1 apresenta o modelo geral de investigação conceptual, que 

serve de base à metodologia de investigação e, consequentemente, às hipóteses de 

investigação. 

 

Figura 1: Resumo do modelo geral de investigação 

 
Fonte: elaboração própria 

 

 

Tendo por base o modelo geral de investigação, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos (OE) para desenvolver este trabalho: 

OE1. Identificar e analisar as políticas contabilísticas divulgadas relativas a licenças 

de emissão e emissões de GEE, no âmbito do CELE, para efeitos de 

cumprimento; 
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OE2. Identificar e analisar a transparência do relato financeiro sobre licenças de 

emissão e emissões de GEE, no âmbito do CELE, para efeitos de cumprimento; 

OE3. Relacionar a transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e 

emissões de GEE, no âmbito do CELE para efeitos de cumprimento, com o 

normativo contabilístico adotado; 

OE4. Relacionar a transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e 

emissões de GEE, no âmbito do CELE para efeitos de cumprimento, com o 

desempenho das emissões de GEE; 

OE5. Analisar o efeito das emissões de GEE e da transparência do relato financeiro 

sobre licenças de emissão e emissões de GEE, no âmbito do CELE para efeitos 

de cumprimento, em medidas de desempenho. 

 

De forma a cumprir com os objetivos propostos, foi desenvolvida esta investigação em 

quatro fases, as quais resumimos de seguida. 

 

A fase 1 iniciou com a contextualização do facto gerador das licenças de emissão. São 

expostas as bases de funcionamento dos mecanismos relacionados com o CELE, criados 

no âmbito do Protocolo de Quioto, já que são a base reguladora da prática de emissões de 

GEE. Foi enquadrada a obrigatoriedade de as entidades entregarem licenças de emissão 

para justificar as suas atividades operacionais que envolveram emissões de GEE (Ernst & 

Young, 2009; Lovell et al., 2010; Steenkamp et al., 2011; Giner, 2014). Nesta fase, 

questionou-se quais as políticas contabilísticas que estariam a ser adotadas pelas entidades 

listadas nos PNALEs e, consequentemente, qual o nível da transparência do relato 

financeiro sobre a exposição ao CELE para efeitos de cumprimento.  

 

A fase 2 incidiu sobre o estado da arte relativo ao relato financeiro das licenças de emissão 

e emissão de GEE, que surgiram com os sistemas de comércio cap-and-trade, considerando 

as diferenças dos organismos reguladores. Foram considerados os vários factos 

económicos que circundam as licenças de emissão e efetuou-se um enquadramento dos 

mesmos na regulação contabilística, para a qual existem hoje em dia práticas contabilísticas 

que incluem uma panóplia de possibilidades. Esta situação é vista por alguns como uma 

vantagem para que as entidades optem pelo tratamento contabilístico que melhor relate as 

suas operações (Lovell et al., 2010; ANC, 2012) e, por outros, como uma desvantagem que 
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coloca em causa a comparabilidade no relato financeiro obrigatório (López Gordo e López 

Gordo, 2007; Giner, 2014; Allini et al., 2018). São expostos os fatores diferenciadores das 

práticas contabilísticas, que derivam, em particular, do fator regulatório do relato 

financeiro. Foram, então, identificadas as problemáticas que surgiam no tratamento 

contabilístico da exposição ao CELE para efeitos de cumprimento e as soluções sugeridas 

pela academia e por organismos reguladores nacionais, tendo em conta que o IASB e o 

FASB adotaram posições de distanciamento do tema.  

Primeiramente, conceptualizou-se as motivações para a transparência do relato financeiro 

sobre licenças de emissão e emissões de GEE. A literatura evidencia estratégias de 

divulgação, que incluem o cumprimento, a ocultação e a rejeição de informação obrigatória 

(Adams et al., 1995; Criado-Jiménez et al., 2008). Por este motivo, foi modelado à 

semelhança do que se verifica para o relato voluntário das emissões de GEE (Patten, 2002; 

Al-Tuwaijri et al., 2004; Cho e Patten, 2007; Clarkson et al., 2008; Milanés-Montero e 

Pérez-Calderón, 2011; Liu et al., 2016), que o desempenho das emissões de GEE é um 

fator que influencia a transparência de relato financeiro.  

Por último, enquadrou-se a transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e 

emissões de GEE na dicotomia divulgações ambientais – desempenho económico-

financeiro. Esta questão surge como forma de compreender o impacto que a transparência 

do relato financeiro sobre as transações provenientes do CELE e a própria exposição ao 

mercado podem ter nas medidas de desempenho primárias da tomada de decisão. 

 

A fase 3 apresenta os elementos subjacentes à metodologia utilizada na concretização desta 

investigação. Foram utilizados os seguintes conjuntos de dados primários:  

 Dados que expressam as práticas contabilísticas relativas a licenças de emissão e 

emissões de GEE, para efeitos de cumprimento com o CELE, recolhidos a partir 

dos relatórios financeiros anuais que estivessem escritos nas línguas nativas dos 

três países ou em inglês, disponibilizados nos websites corporativos, ou que, 

mediante solicitação, foram recebidos por email; 

 Dados económico-financeiros obtidos a partir dos relatórios e contas anuais ou, 

quando os relatórios e contas eram da empresa-mãe e a(s) entidade(s) pertencente(s) 

ao PNA era(m) a(s) subsidiária(s) (incluída nas contas da empresa-mãe pelo método 

de consolidação integral), os dados económico-financeiros foram obtidos da base 

de dados Amadeus; 
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 Dados ambientais recolhidos do site da C.E.2, que indicam o número de LEAG e as 

emissões de GEE realizadas - reportadas pelas entidades, por ano/instalação, as 

quais foram agregadas para o nível da empresa. 

 

A definição do modelo teve também o seu desenvolvimento considerando os critérios-base 

que influenciaram as decisões quanto à seleção da amostra e ao instrumento de recolha. 

 Seleção da amostra: com a identificação da lacuna regulatória internacional e da 

presença de princípios específicos em normativos nacionais, pretendeu-se que 

estivessem incluídas entidades que representassem a diversidade das práticas 

contabilísticas relacionadas com licenças de emissão e emissões de GEE. Para o 

efeito, foram identificados três países expostos ao CELE – Portugal, Espanha e 

França - onde o tratamento contabilístico divulgado poderia estar relacionado com 

a aplicação das normas internacionais do IASB ou com a aplicação de normas 

nacionais. Contudo, o entendimento necessário das práticas contabilísticas adotadas 

está estreitamente ligado à língua de comunicação. A escolha dos países passou pela 

limitação à comunicação escrita nas línguas portuguesa, espanhola, francesa e 

inglesa. A identificação da população baseou-se nas listagens dos PNALEs, que 

registam as entidades sujeitas à atribuição gratuita das licenças de emissão. 

 Instrumento de recolha: para aferir o nível de transparência do relato financeiro, 

relativo ao reconhecimento e mensuração de licenças de emissão e emissões de 

GEE, foi efetuada uma análise de conteúdo às Notas, de acordo com a prática 

enraizada na literatura (Veith et al., 2009; Xydopoulos e Xanthopoulos, 2009; 

Steenkamp et al., 2011; Warwick e Ng, 2012; Black, 2013; Gallego-Álvarez et al., 

2016; Ayaz, 2017). Para este efeito, foi necessário que a informação estivesse 

divulgada em língua portuguesa, espanhola, francesa ou inglesa. Esta recolha serviu 

de base ao desenvolvimento dos índices de divulgação da informação e das 

abordagens contabilísticas. Para definir a exposição das entidades ao CELE foi 

efetuada uma análise aos dados divulgados pela C.E., que são auto-reportados pelas 

entidades ao registo da União, e que foram agregados para o nível da empresa cujos 

dados económico-financeiros eram possíveis de obter. 

                                                 
2Relatório Verified emissions for 2014, baseado no registo da União. Disponível em 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry_en#tab-0-1, Consulta em 21 de novembro de 2016. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry_en#tab-0-1
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A fase 4 iniciou com o tratamento dos dados no software estatístico STATA (versão 15.1). 

Consideraram-se, individualmente e em conjunto, as variáveis para o nível de transparência 

do relato financeiro, e como estas eram influenciadas pelos fatores determinantes, e 

influenciavam medidas de desempenho. A maioria dos estudos relacionados com a 

divulgação de informação e com o desempenho ambiental utilizam técnicas de regressão 

(Prado-Lorenzo, Rodríguez-Domínguez, Gallego-Álvarez e García-Sánchez, 2009; Barros 

e Monteiro, 2012; Bhattacharyya, 2014; Ortas, Gallego-Álvarez e Álvarez-Etxeberria, 

2015; Gallego-Álvarez et al., 2016). Mais recentemente têm vindo a ser utilizadas novas 

abordagens à regressão, que sugerem a utilização de dados em painel. Os estudos de Qi et 

al. (2014), Gallego-Álvarez et al. (2015), Liu et al. (2016) ou Mohammed (2018), baseados 

em regressões em painéis de dados, estáticos e dinâmicos, motivaram a seleção destas 

técnicas neste estudo.  

 

 

Estrutura da Investigação 

No início deste trabalho apresenta-se uma introdução que inclui uma apresentação ao 

âmbito e ao problema da investigação efetuada, justificando a relevância da mesma para a 

literatura existente. Indicam-se sinteticamente as questões de investigação, os objetivos do 

estudo e a metodologia seguida para os estudos empíricos efetuados. 

O trabalho de investigação propriamente dito, encontra-se estruturado em duas partes: 

A primeira parte (Estado da arte) inicia com uma referência à evolução que se tem vindo 

a verificar no processo das alterações climáticas, enquadrando as licenças de emissão com 

a problemática ambiental. É ainda referida a importância das concertações ambientais, 

alcançadas em termos mundiais, que acabam por ser as impulsionadoras das medidas 

“amigas do ambiente” e que têm vindo a ser colocadas em prática pelas Nações. Uma destas 

medidas tem o seu culminar no estabelecimento de comércios de emissões como forma de 

controlo de um compromisso de redução dos GEE. 

O segundo capítulo desta parte, apresenta as bases para uma melhor compreensão da 

problemática do relato financeiro, iniciando por expor a temática das matérias ambientais 

no processo de harmonização contabilística internacional. Mais especificamente, 

apresentam-se os tratamentos contabilísticos propostos para incorporar as matérias 

relacionadas com licenças de emissão e emissões de GEE no relato financeiro das várias 
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entidades. Expõem-se e diferenciam-se os tratamentos contabilísticos nacionais 

preconizados pelos reguladores português, espanhol e francês: a Comissão de 

Normalização Contabilística (CNC), o Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas 

(ICAC) e a Autorité des Normes Comptables (ANC), respetivamente. Estes organismos 

introduziram nos seus normativos princípios contabilísticos específicos para as matérias de 

licenças de emissão e emissões de GEE, para efeitos de cumprimento, e simultaneamente, 

colocam em causa a comparabilidade do relato financeiro entre entidades sediadas no 

mesmo território nacional. 

O terceiro capítulo apresenta a literatura que analisa as práticas contabilísticas das 

entidades e a que relaciona essas práticas com fatores potencialmente explicativos. Nesta 

lógica, são resumidamente expostas as teorias económicas e sociopolíticas que contribuem 

para uma identificação dos fatores motivadores da divulgação da informação financeira 

sobre licenças de emissão e emissões de GEE. Por outro lado, este capítulo também associa, 

no âmbito das teorias da contabilidade, que a divulgação da informação financeira é um 

fator que influencia medidas de desempenho económico.  

A segunda parte (Evidência empírica) apresenta, em primeiro, o desenho e a metodologia 

da investigação, especificamente o modelo geral proposto, as respetivas questões de 

investigação colocadas, o desenho da investigação, a seleção da amostra e instrumentos de 

recolha e, por último, os métodos e as técnicas de análise utilizadas. Posteriormente, são 

apresentados e discutidos cada estudo empírico identificado no modelo geral. Cada um dos 

estudos está estruturado da seguinte forma: é efetuado uma introdução, são desenvolvidas 

as hipóteses de investigação, é identificada a metodologia utilizada, que sintetiza os 

critérios e elementos utilizados para o tratamento da informação, posteriormente, são 

apresentados e discutidos os resultados, e por último uma breve conclusão do estudo. 

Por fim, são apresentadas as conclusões, recomendações e limitações, que mencionam as 

principais conclusões teóricas e empíricas extraídas da investigação efetuada, tendo em 

conta os resultados obtidos de cada estudo. São evidenciadas as principais contribuições 

do estudo para o desenvolvimento do tema e as limitações de âmbito encontradas, bem 

como algumas sugestões para futuros estudos. Expõe-se a bibliografia utilizada para 

desenvolver o presente trabalho de investigação, assim como os apêndices com informação 

suplementar ao desenvolvimento da evidência empírica. 
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PARTE I – ESTADO DA ARTE 

Nesta parte efetua-se, primeiramente, a contextualização do tema Licenças de Emissão, 

desde os factos que lhe deram origem até às formas da sua existência nos dias de hoje.  

A necessidade humana de limitar as emissões de GEE para a atmosfera despontou após 

uma série de catástrofes ambientais, com consequências sociais e económicas, a longo 

prazo, afetando várias gerações. Porém, de um ponto de vista político, tem sido de difícil 

resolução. São vários os mecanismos existentes, hoje em dia, para o controlo das 

emissões de gases para a atmosfera. O comércio de emissões é o que mais tem envolvido 

as entidades e o que mais polémica tem gerado, quer pelo princípio de mercado que 

incorpora (em relação a um item que anteriormente era gratuito), quer pelos montantes 

de unidades monetárias que envolve. Em particular, o CELE é, hoje em dia, o maior 

mercado de licenças de emissão em termos mundiais3. 

Posteriormente, apresenta-se o estado da arte no que concerne ao tratamento 

contabilístico de matérias ambientais, em particular, das licenças de emissão e das 

emissões de GEE, que derivam do comércio de emissões baseados em sistema cap-and-

trade. Esta temática, ainda não concluída no processo da harmonização contabilística 

internacional, apresenta a sua complexidade na prática empresarial devido aos 

tratamentos distintos preconizados pelos órgãos reguladores e pelo juízo profissional. 

Tendo em conta a falta de desenvolvimento do tema nos últimos anos, vários autores 

tentam identificar o impacto que o tratamento contabilístico sobre licenças de emissão e 

emissões de GEE tem e suporta, em variáveis relacionadas com o meio envolvente. 

Assim, expõe-se a evidência empírica no que concerne às práticas contabilísticas 

adotadas aquando a exposição a comércios de emissões baseados em sistema cap-and-

trade e, posteriormente, e enquadra-se essas práticas com as principais teorias de 

contabilidade relacionadas.  

  

                                                 
3 Disponível em https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en. Ùltima consulta em 31 de janeiro de 2019. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
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Capítulo 1. Contextualização 

Este capítulo contextualiza a problemática das alterações climáticas para o plano 

económico. Com esse objetivo, enquadra-se a problemática das alterações climáticas, 

mais especificamente, das emissões de GEE, nas resoluções previstas, que influem no 

ambiente económico empresarial. Em particular, expõem-se as especificidades do CELE 

que tem sido o instrumento preferencial da UE para reduzir as emissões dos GEE. 

 

1.1. As alterações climáticas e as emissões de gases com efeito de estufa 

O equilíbrio ecológico do planeta é, hoje em dia, uma das principais preocupações à escala 

global. Desde governos, empresários, juristas, técnicos a restantes cidadãos, todos intervêm 

no planeamento e gestão do meio-ambiente. A preocupação ambiental veio para ficar, 

sendo demasiado grave para ser pensada e resolvida no curto prazo, atravessando 

fronteiras, sem olhar a políticas e economias. 

A problemática das alterações climáticas não é uma questão relativamente recente, mas 

tem despertado, progressivamente, o interesse político dos países mais desenvolvidos. No 

contexto político e histórico mais recente, vem sendo utilizada a expressão “alterações 

climáticas” para definir as mudanças no clima na superfície do planeta (Ruijgrok, 1996). 

As alterações climáticas foram sempre registadas pelo Homem desde que este habita o 

planeta, contudo a problemática existente prende-se com o facto de o ritmo destas 

alterações ter sofrido uma forte aceleração e mais ainda, com o facto de se prever que 

aquelas tomem proporções catastróficas caso o Homem não reaja. Esta preocupação global, 

tem a sua razão de ser quando cada individuo, e depois estendido a cada nação, verifica 

que a poluição atmosférica faz manifestar a mãe-natureza e resulta em catástrofe com 

impacto na vida humana. As alterações climáticas incluem, então, um conjunto de factos, 

sendo que para este trabalho importa referir o aumento da temperatura média global na 

superfície do planeta, frequentemente referido como o fenómeno do aquecimento global.  

Num contexto histórico de medidas tomadas para amenizar as atuações do Homem no 

meio-ambiente, é importante referir algumas mais recentes, que marcaram a atitude da 

população em geral para com a Mãe-natureza, especialmente ao nível das nações. 

Ainda apenas há pouco mais de sessenta anos, em 1957, o Tratado de Roma que institui a 

Comunidade Económica Europeia, não expressava qualquer preocupação ambiental, sendo 
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que expressões como "ambiente", "proteção do ambiente", "política de ambiente", 

"poluição" ou afins, não são utilizados em qualquer altura do mesmo. Note-se que o art. 2º 

daquele tratado afirma que a Europa deve caminhar para um "desenvolvimento harmonioso 

das atividades económicas", denotando apenas como preocupação o desenvolvimento do 

mercado comum. Contudo, é logo no final dos anos 60, que ocorrem uma série de 

catástrofes ecológicas que perturbaram o pensamento comum relativo ao meio ambiente, 

entre as quais se destaca o afundamento do petroleiro Torrey Canyon, em 13 de maio de 

1967, tendo como consequência o derrame da sua carga e poluindo as costas francesa, belga 

e britânica, numa extensão de dezenas de quilómetros. Após a Conferência Internacional 

dos Direitos do Homem, realizada em Teerão no ano de 1968 e onde se apelou a um 

equilíbrio entre o progresso técnico-científico e a cultura e moral da humanidade, a 

Assembleia da ONU chamou a atenção para a interdependência entre a proteção do 

ambiente e os direitos do homem. 

É no ano de 1972 que tem lugar a primeira grande conferência, à escala planetária, sobre a 

proteção do ambiente – a Conferência de Estocolmo, da ONU. A Declaração de Estocolmo, 

que resultou daquela conferência, não tem força de lei, mas o seu significado decorre do 

facto de constituir uma motivação à elaboração do direito do Homem ao ambiente. É 

reforçada a ideia de utilização racional dos recursos, evitando os malefícios aos vários 

ecossistemas como forma a manter a capacidade produtiva da Terra, evitando o 

esgotamento dos recursos não renováveis e responsabilizando os governos pela 

preservação e melhoria do ambiente. Refira-se ainda um princípio fundamental que saiu 

desta declaração, o Princípio 19, que é a base estratégica de intervenção institucional no 

que concerne ao meio-ambiente: a educação ambiental, de âmbito coletivo e individual. 

Em 1975, do Colóquio sobre Educação Relativa ao Ambiente realizado em Belgrado, 

resultou a Carta de Belgrado, onde são pela primeira vez definidos os grandes objetivos e 

princípios da educação ambiental, assim como o conceito básico de formar uma população 

mundial consciente e preocupada com o ambiente. 

Nos finais dos anos 70 e na década de 80, devido à ocorrência de uma série de catástrofes 

ambientais que puseram em causa a confiança no progresso técnico-científico, a 

humanidade em geral começa a formar uma consciência ecológica, sendo esta uma medida 

única rumo ao desenvolvimento e qualidade de vida individual. Exemplos dessas 

catástrofes são: 

 Em 1979, a Three Mile Island (central nuclear nos Estados Unidos da América); 
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 Em 1984, em Bhopal, na Índia; 

 Em 1986, em Seveso, Itália (indústria química ICMESA); 

 Em 1986, o acidente de Chernobyl;  

 Em 1989, o acidente do petroleiro Exxon Valdez, na costa sul do Alasca. 

 

Note-se que até 1972, os malefícios ao ambiente podem ser considerados como 

desconhecidos da população geral ou então eram conhecidos como hipóteses teóricas4. 

Veja-se: só em 1980 se determinou rigorosamente quais as consequências do fenómeno 

das chuvas ácidas, em particular o seu efeito em florestas temperadas (por exemplo na 

Floresta Negra na Alemanha); em 1985-86 foram confirmadas as investigações de dois 

cientistas californianos (Sherwood Rowland e Mario Molina), sobre os efeitos dos 

clorofluorcarbonetos (CFC) na camada de ozono, pelos estudos do britânico Joe Farman, 

com base em informações recolhidas por satélites norte-americanos; durante os anos 

oitenta, a persistente subida das temperaturas médias veio renovar o interesse da 

investigação em torno da possibilidade de ser a atividade humana (emissão de gases, 

especialmente dióxido de carbono e metano) a causadora do efeito de estufa. 

Estes ataques à biodiversidade, a delapidação da floresta tropical, as explosões 

demográficas, entre outros, salientam uma crescente complexidade e abrangência das suas 

causas e efeitos, para além de um evidente efeito bola de neve. Qualquer esforço de 

combate eficaz contra estes factos não pode ser assumido isoladamente por nenhum país, 

implica uma ação responsável partilhada. Assim, a produção de convenções/tratados de 

índole mundial teve um forte impulso com a divulgação destas catástrofes, das quais 

mencionamos os seguintes exemplos:  

 Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, Estocolmo, 1972, 

onde foi lançado o alerta, a países desenvolvidos e em desenvolvimento para o facto 

de que a ação humana estava a ser causadora de uma séria degradação na natureza e a 

criar riscos para o bem-estar geral, e para a própria sobrevivência da humanidade; 

 Primeira Conferência Mundial sobre o Clima, realizada pela Organização 

Meteorológica Mundial, agência especializada das Nações Unidas, 1979; 

 Convenção de Direito do Mar (UNCLOS), Montego Bay, 1982; 

                                                 
4 Como curiosidade, note que, apesar desta afirmação, a existência do fenómeno “efeito estufa” foi divulgada por Joseph Fourier no ano 

de 1824. O argumento e a prova foram reforçadas por Claude Pouillet em 1827 e 1838, e fundamentado a partir de observações 

experimentais por John Tyndall em 1859, e mais plenamente quantificados por Svante Arrhenius em 1896 (Consulta em 

http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_effect, em 15 de Janeiro de 2013). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_effect
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 Convenção de Viena para a proteção da camada de ozono, 1985; 

 Protocolo de Montréal sobre as substâncias que rarefazem a camada de ozono, 1987; 

 Relatório Brundtland da Comissão Mundial para o Ambiente e Desenvolvimento, 

exibido em 1987, que vinca o conceito de desenvolvimento sustentável5 e a 

indissociabilidade entre o desenvolvimento económico e o estado do ambiente, ou seja, 

entre os padrões de produção e consumo vigentes. Este relatório teve influência ao 

nível mundial e continua a ser referido até hoje; 

 A Toronto Conference on the Changing Atmosphere no Canadá, em 1988 que marcou 

o início de uma série de eventos que culminaria no Protocolo de Quioto; 

 Convenção relativa à proteção e utilização dos cursos de água transfronteiras e de lagos 

internacionais, Helsínquia, 1992. 

 A Conferência do Rio em 1992 (oficialmente, Conferência das Nações Unidas sobre 

Ambiente e Desenvolvimento), onde os países participantes discutiram e propuseram 

algumas ideias, visando a adoção de políticas de eficiência económica e melhoria 

ambiental. É nesta cimeira que são assinados vários documentos, entre os quais 

predominam três Tratados de extrema importância: a Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Alterações Climáticas (CQNUAC), a Convenção sobre Diversidade 

Biológica (CBD), e a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação 

(UNCCD). A CQNUAC emite dois anos depois, três princípios que têm como objetivo 

servir de orientação para lidar com o problema do clima em termos de 

responsabilidade, implementação e iniciativa: (1) o princípio da propriedade, através 

do qual é indicado que os países desenvolvidos devem adotar mais meios (ou meios 

mais eficazes) para lidar com a problemática do clima do que os países em 

desenvolvimento; (2) o princípio da responsabilidade compartilhada, ainda que 

diferenciada, refere que arrogando que são os países desenvolvidos os maiores 

contribuintes para as emissões em todo o mundo, devem estes assumir um papel de 

liderança no que respeita a redução de emissões; e (3) o princípio da precaução, que 

afirmou que embora não fossem claras as causas das mudanças climáticas, não havia 

razão para adiar medidas de combate àquelas mudanças, pois há sempre a 

possibilidade de que as mudanças climáticas se tornem irreversíveis. 

                                                 
5 Bebbington, Gray, Hibbitt e Kirk (2001) realçam que sustentabilidade e desenvolvimento sustentável são conceitos diferentes: 

sustentabilidade pode ser considerado como um estado, e desenvolvimento sustentável como um processo pelo qual se alcança a 

sustentabilidade.  

http://www.cbd.int/
http://www.unccd.int/
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 O Protocolo de Quioto em 1997, que trata de redução das emissões de carbono pelos 

países, destaca-se como um dos acordos multilaterais ambientais com maior 

implicação comercial. Note-se que este acordo, que tem como grande objetivo ter 

grandes implicações no processo de aquecimento global que se verifica expira em 

2012. 

 A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas em 2009 

(Conferência de Copenhaga), reuniu os líderes mundiais para discutir como reagir às 

mudanças climáticas (aquecimento global) atuais, tendo assumido o lugar de 15ª 

conferência realizada pela CQNUAC. Tinha como objetivo alcançar um acordo global 

para a substituição do Protocolo de Quioto, uma vez que o seu período de vigência 

findaria no ano de 2012. No entanto, no final da conferência não se verificou qualquer 

acordo que fosse formalmente concretizado, evidenciando alguma incerteza em torno 

da problemática das licenças de emissão no cenário internacional, em particular na 

definição de metas de redução no médio/longo prazo. Aquela cimeira terminou assim 

com a adoção de uma decisão que “tomou nota” do Acordo de Copenhaga, subscrito 

por 28 países e recusado por outros 5 (Bolívia, Cuba, Nicarágua, Sudão e Venezuela) 

apesar de ser não vinculativo e cujo texto foi negociado entre os Estados Unidos, a 

China, a Índia, o Brasil e a África do Sul (Carvalho, 2010). Apresenta como pontos 

principais o reconhecimento do aumento da temperatura do planeta (máximo de 2ºC) 

e convida países desenvolvidos e em desenvolvimento a adotarem medidas de 

mitigação, divulgando-as, sem estabelecer quaisquer metas; propõe um mecanismo de 

monitorização e verificação das medidas adotadas; e propõe a criação de um fundo a 

ser utilizado pelos países em desenvolvimento. 

 A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2015 foi a 21ª 

sessão anual da Conferência das Partes da CQNUAC e a 11ª sessão da Conferência 

das Partes enquanto Reunião das Partes no Protocolo de Quioto, tendo atingido o seu 

objetivo com o Acordo de Paris, que definiu medidas para reduzir os efeitos das 

alterações climáticas e que foi aprovado com aclamação por quase todos os países. Foi 

um acordo considerado “histórico” e a presenta um plano de ação destinado a limitar 

o aquecimento global a um valor “bem abaixo” dos 2ºC. Este acordo inclui a 

comunicação a cada cinco anos, por parte dos governos, dos seus contributos para 

estabelecer metas mais ambiciosas e a apresentação de relatórios aos outros governos 

e ao público sobre o seu desempenho na consecução das suas metas, para assegurar a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mudan%C3%A7as_clim%C3%A1ticas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aquecimento_global
https://pt.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Quioto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acordo_de_Paris_(2015)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mudan%C3%A7as_clim%C3%A1ticas
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transparência e a supervisão. Aprovaram-se assim medidas com início a partir de 2020, 

incluindo os E.U.A.; este país em 1 de junho de 2017 anunciou a saída do acordo 

argumentando que o mesmo é prejudicial ao país.  

Dos vários fenómenos que se fazem notar no âmbito das alterações climáticas, o efeito de 

estufa, é atualmente o problema mais significativo no âmbito das problemáticas das 

alterações climáticas. Descoberto por Fourier no ano de 1829, é um processo natural e 

essencial para a vida no planeta Terra: a energia do Sol entra na atmosfera do planeta Terra, 

em proporção aproximada de 70%, sendo o resto refletida de volta ao espaço. A radiação 

infravermelha que é emitida pela superfície terrestre é absorvida pela atmosfera, ou seja, 

por determinados gases presentes na atmosfera. Resulta deste processo, a concentração 

desenfreada na atmosfera de determinados gases, os chamados Gases de Efeito Estufa 

(GEE), provenientes de atividades antrópicas, causando então o aquecimento global do 

planeta. A maior parte do aumento de temperatura observado desde meados do século XX 

foi causada por concentrações crescentes dos GEE, que naturalmente existem na atmosfera. 

Posteriormente, com a ratificação do Protocolo de Quioto, estabeleceram-se seis GEE, 

produzidos claramente em excesso e causadores dos maiores malefícios na atmosfera: 

metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hexafluoreto de enxofre (SF6), hidroflúorcarbonos 

(HFC), perfluorcarbonos (PFC) e o dióxido de carbono (CO2). Sendo transversal aos vários 

setores de atividade, é o dióxido de carbono o que atualmente mais contribui para a 

intensificação do problema (figura 2).  

Figura 2: Emissão global de GEE em 2010 e distribuição por setor 

 

 

Fonte: Disponível em https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data . Consulta em 31 de janeiro de 2019 

apud IPCC (2014), Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gases_do_efeito_estufa
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A concentração em excesso destes gases é o resultado de atividades humanas como o uso 

intensivo de recursos fósseis como o carvão, petróleo e gás natural, a desflorestação e 

destruição de ecossistemas, que funcionam como “sumidouros” e “reservatórios” naturais 

de absorção do dióxido de carbono (Lages e França, 2008). 

A poluição atmosférica é indivisível na medida em que atinge pessoas (individuais ou 

coletivas) de forma não específica. As consequências daqueles factos são, na maioria das 

vezes, irreversíveis ou de difícil reversão; a poluição tem efeitos cumulativos e 

sinergéticos, gerando consequências imprevisíveis; e os efeitos dos danos podem 

manifestar-se muito além das proximidades do ponto geográfico onde a poluição é gerada 

(BCSD, 2006; Sette e Nogueira, 2008). Estas atividades provêm em volume significativo 

das atividades das empresas que, em busca do seu objetivo primário - o lucro, em muito 

descuraram os cuidados para com o meio ambiente (Lages e França, 2008; Sette e 

Nogueira, 2008). Cabe, contudo, ao governo de cada nação, desenvolver medidas para a 

proteção do meio ambiente (Medrano et al., 2007; Pope e Owen, 2009); e neste sentido 

tem sido a regulação direta a mais comummente usada, tal como a imposição de normas, 

de características nos produtos ou nos processos, a atribuição de licenciamentos e a 

monitorização, com o cumprimento obrigatório das regras e a imposição de sanções pelo 

não cumprimento. 

Com a crescente preocupação ambiental por parte da população mundial e a emissão 

excessiva de GEE, surge a necessidade da substituição da matriz energética existente, ainda 

hoje baseada no uso intensivo dos recursos fósseis não renováveis carvão mineral, petróleo 

e gás, na tentativa de descobrir mecanismos que possam corrigir ou cessar o problema 

(Lages e França, 2008). Apergis, Eleftheriou e Payne (2013) fazem notar que a redução das 

emissões de GEE podem ser atingidas, entre outros meios, através das alterações 

tecnológicas e investimentos em investigação e desenvolvimento, sendo estas duas 

soluções denominadores comuns da redução dos custos com a poluição e também do 

crescimento económico. A redução das emissões tornou-se o objetivo de um conjunto de 

decisões governamentais urgentes, decisões essas que irão afetar todas a sociedade no seu 

todo (Bebbington e Larrinaga-González, 2008).  

 

Em 2011, verificava-se a seguinte distribuição de níveis de emissão de GEE, relativamente 

às emissões mundiais por território geográfico relevante (Khan e Fox, 2013): 26,8% na 

China, 16,9% nos E.U.A., 11,8% na União Europeia, 5,5% na Rússia, 5,3% na India, 3,6% 

no Japão, sendo os restantes 30,2% distribuídos por outros países de forma menos relevante 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desfloresta%C3%A7%C3%A3o
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que os mencionados individualmente. Por comparação, a figura 3 os emissores de CO2 

mais relevantes em 2014. De relevar que a China assumiu o compromisso, na Conferência 

de Copenhaga, de reduzir entre 40% e 45% as suas emissões de GEE, comparando com os 

níveis de 2005 (Zhang, 2011). 

 

Figura 3: Principais países emissores de CO2 em 2014 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Disponível em https://www.epa.gov/ghgemissions/global-

greenhouse-gas-emissions-data ; Consulta em 31 de janeiro de 2019 

apud Boden, T.A., Marland, G., and Andres, R.J. (2017). National 

CO2 Emissions from Fossil-Fuel Burning, Cement Manufacture, and 

Gas Flaring: 1751-2014, Carbon Dioxide Information Analysis Center, 

Oak Ridge National Laboratory, U.S. Department of Energy, doi 

10.3334/CDIAC/00001_V2017. 

 

 

A próxima secção expõe os mecanismos criados no âmbito do Protocolo de Quioto, dando 

especial relevância ao CELE. 

 

 

1.2.  O Protocolo de Quioto 

O Protocolo de Quioto, assinado em 1997, surge da necessidade de combater as alterações 

climáticas, unindo os países em torno de um problema comum. Como protocolo que é, com 

todas as suas características inerentes, compartilha as preocupações e princípios dispostos 

na Conferência Mundial sobre o Clima, realizada pela Organização Meteorológica Mundial 

(OMM), em 1979, a partir dos quais acrescenta novos compromissos com maior vínculo 

às partes envolvidas e muito mais complexos e detalhados do que os da convenção.  

O Protocolo de Quioto é o resultado formal de discussões sucessivas, em vários países, 

sobre a poluição atmosférica, partindo do pressuposto que o Homem contribui para a 

mudança do clima mundial. Consubstanciou-se então num acordo internacional, 

estabelecido e firmado a partir da intervenção da ONU no âmbito de um grupo de trabalho 

criado, estabelecendo para 38 países desenvolvidos, incluindo os estados-membros da UE, 

http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/tre_coun.html
http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/tre_coun.html
http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/tre_coun.html
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objetivos para a redução dos GEE6. Note-se, contudo, que é no ano de 2002, após a adesão 

da UE e de mais 55 países que configuram os 55% de emissões de gases poluentes, que o 

Protocolo de Quioto entra realmente em vigor (Casali, 2006), contando com o 

compromisso de redução de GEE dos países desenvolvidos, aos quais é atribuída a 

responsabilidade de 80% da poluição global. 

 

O Protocolo classificou os países aderentes em dois níveis: os países desenvolvidos, e, 

portanto, historicamente poluentes, que precisam reduzir as emissões de GEE, e os países 

que estavam em processo de transição para uma economia de mercado (países em vias de 

desenvolvimento). 

De acordo com o Protocolo, a redução das emissões de GEE deveria alcançar uma 

percentagem de 5,2% relativamente às emissões de 1990 (ou 1995 para alguns dos gases), 

durante o período de 2008 a 2012 (1ª fase do Protocolo), para que a temperatura reduza 

entre 1,4ºC e 5,8ºC até 2100, apesar de haver factos científicos que colocam em causa o 

alcance destes valores, como enunciado por Ludwig (2004). Com este objetivo, o Protocolo 

previu, para os países classificados como desenvolvidos, metas diferenciadas para cada um 

deles, adaptando-se à sua realidade de poluição atmosférica, não descurando o objetivo 

geral de redução de 5,2%. Assim, para os países em desenvolvimento, o Protocolo não 

previa uma meta obrigatória na primeira fase de implementação (2008 a 2012), contudo 

estes deveriam calcular os seus níveis de poluição e desenvolver políticas para reduzirem 

as suas emissões. Deve ser tido em conta pelos países em desenvolvimento que os esforços 

dos países desenvolvidos na redução das emissões serão em vão caso as suas políticas 

conduzam ao aumento das suas emissões de gases. A ideia subjacente a esta divisão de 

critérios é que todos os países alcancem o objetivo pretendido utilizando meios práticos 

para o efeito.  

 

Os países devem então estabelecer programas para a redução dos GEE, estando previstos 

no Protocolo instrumentos de flexibilização que os ajudem nesse sentido e que, ao mesmo 

tempo, esses programas sejam, financeiramente, o menos prejudicial possível. De acordo 

com o Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)7, os custos para os países 

                                                 
6 O Protocolo de Quioto foi aprovado pela Directiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 13 de Outubro de 2003, que 

define as linhas orientadoras relativas à criação de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa na UE. 
7 O IPCC é um organismo intergovernamental estabelecido em 1988 pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) e pelo Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) para fornecer informações científicas, técnicas e socioeconómicas relevantes para 

o entendimento das mudanças climáticas aos seus membros. Este organismo tem três grupos de trabalho e uma equipa particular que 

incide sobre a inventariação nacional dos GEE.  
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desenvolvidos estabelecerem aqueles programas, considerando apenas medidas internas, 

fica entre 0,2% e 2% do seu PIB. A posição do World Business Council for Sustainable 

Development é que, estes custos podem reduzidos para metade se forem utilizados os 

mecanismos de flexibilização.  

 

Os mecanismos flexíveis, em número de três, estabelecidos pelo Protocolo de Quioto, de 

forma a possibilitar às várias entidades (públicas e privadas) reduzir os custos das 

iniciativas e os custos do controlo das iniciativas, são: o comércio de emissões, a 

implementação conjunta e o mecanismo do desenvolvimento limpo. Note-se que dois dos 

mecanismos são exclusivos para os países desenvolvidos (na primeira etapa de 

implementação, 2008 a 2012), sendo eles a Implementação Conjunta de Projetos (art. 6º do 

Protocolo de Quioto) e o Comércio de Emissões (art. 17º do Protocolo de Quioto). Estes 

dois mecanismos são também denominados de Comércio de Permissão de Emissão. O 

terceiro mecanismo referido, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) é utilizado 

para negociações entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, e é 

também denominado de Comércio de Redução de Emissões (art. 12º do Protocolo de 

Quioto). Em resumo, os três mecanismos definidos pelo Protocolo de Quioto funcionam 

com base em unidades de contagem diversas. Estas unidades são monitorizadas e registadas 

através dos planos de atribuição nacionais, estabelecidas pelas partes incluídas no Anexo I 

do Protocolo. Os projetos desenvolvidos no âmbito do mecanismo implementação conjunta 

resultam em Emission Reduction Units (ERUs); os projetos desenvolvidos no âmbito do 

mecanismo de desenvolvimento limpo geram Certified Emissions Reduction (CERs); e sob 

o comércio de emissões os países desenvolvidos podem trocar as unidades de emissão que 

lhe foram atribuídos gratuitamente, as Emission Unit Allowances (EUAs), as ERUs, as 

CERs e unidades de remoção. Todas estas unidades são iguais a uma tonelada de CO2 e 

cada um tem o seu próprio número de série. 

 

A introdução dos três mecanismos referidos foi a opção das partes envolvidas no Protocolo 

do Quioto. Contudo, outras opções poderiam ter sido tomadas. Babiker, Reilly e Jacoby 

(2000) exemplificam com a redução das tarifas preferenciais praticadas pelos países 

desenvolvidos, que iriam suportar a redução de GEE beneficiando assim os países em 

desenvolvimento. Os autores discutem também a possibilidade dos países da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) efetuarem uma compensação 

direta aos países em desenvolvimento por perdas realizadas. Contudo, aqueles autores 
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estimam que fosse necessária uma transferência financeira anual exigida na ordem dos 25 

biliões de dólares em 2010. 

Tendo então os objetivos nacionais estabelecidos, o cumprimento quantitativo de limitação 

e redução das emissões de GEE, é feito comparando os resultados dos inventários nacionais 

(relativamente a um período de cumprimento), e o somatório dos EUAs, dos CERs, dos 

ERUs e das Unidades de Remoção, que estiverem listadas no Registo Nacional. Em termos 

esquemáticos, as LEAG (EUAs e CERs)8 efetuam um percurso distinto na sua vida útil. A 

figura 4 expõe os seus ciclos de vida. 

 

Figura 4: O ciclo de vida das LEAG 

 

Fonte: KPMG (2008) 

 

Caso o país tenha unidades suficientes para cobrir as suas emissões, terá cumprido com as 

metas do Protocolo, caso contrário encontrar-se-á em incumprimento e deverá ser 

sancionado. Note-se que, à semelhança do que acontece dentro do período de cumprimento 

por cada instalação, se as suas emissões nacionais forem inferiores ao número de unidades 

inscritas no registo nacional, o excedente poderá ser "transportado" para o período seguinte 

do Protocolo de Quioto. Resumindo, embora a obrigação de entregar as licenças de emissão 

no final de cada período de cumprimento não implique qualquer rendimento por parte das 

entidades operacionais, implica uma importante poupança, na medida em que as obrigações 

nacionais (do país), estabelecidas no Protocolo de Quioto e na Diretiva europeia que 

transpôs para os estados-membros as metas necessárias, são de cumprimento inevitável, 

independentemente do cumprimento por parte das entidades operacionais (Medrano et al., 

2007). 

 

                                                 
8 Para este trabalho, a definição de LEAG será restringida a EUAs. 



31 

A vantagem do uso dos mecanismos é a flexibilização estabelecida no Protocolo de Quioto 

(Holmes e Friedman, 2000), possibilitando a negociação entre os países para que o 

resultado global seja atingido, diminuindo assim o custo da redução de emissões e 

melhorando a eficiência em cada país (Sette e Nogueira, 2008). Note-se que as diferenças 

nos mecanismos são importantes quando os sistemas regionais ou nacionais esperam 

aceitar créditos de compensação de outros mecanismos (Uddin e Holtedahl, 2013). O 

Protocolo de Quioto define então uma certa flexibilidade aos países para calendarizarem 

as metas que lhe foram definidas, no sentido de manter em sua posse licenças de emissão 

ou vendê-las, trocá-las, entre outras opções. Isto de forma a que cada país lide com as 

mudanças climáticas e económicas a que vão estar sujeitos dentro do período de 

cumprimento.  

 

Contudo, são apontadas algumas falhas a este Protocolo, que resultam na falta de equilíbrio 

da atribuição das licenças de emissão (Oberheitmann, 2010), pois ao mesmo tempo não 

reconhece as responsabilidades históricas dos países desenvolvidos por emissões efetuadas 

assim como não considera a fração das emissões futuras. 

 

 

1.2.1. Os Mecanismos criados no Protocolo de Quioto 

1.2.1.1. O Comércio de Emissões 

O comércio de licenças de emissão, presente no art. 17º do Protocolo de Quioto, surgiu no 

âmbito da meta necessária em atingir uma redução da emissão dos GEE através do uso de 

licenças de emissão negociáveis. Aquele artigo refere que a Conferência das Partes definiu 

os princípios, modalidades, regras e diretrizes relevantes, em particular para a verificação, 

elaboração de relatórios e responsabilização no que diz respeito ao comércio de emissões. 

As Partes incluídas no Anexo I (lista dos países desenvolvidos assinantes do Protocolo) 

podem participar no comércio de emissões com o objetivo de cumprir os seus 

compromissos constantes do artigo 3º do presente Protocolo. Tal comércio será 

suplementar às ações nacionais destinadas a satisfazer os compromissos quantificados de 

limitação e redução de emissões previstos naquele artigo. 
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A ideia subjacente à criação de um mercado para transacionar licenças de emissão é que 

deste modo é possível fixar um preço para os recursos ambientais, para que os recursos 

utilizados nos processos produtivos possam ser incluídos como custos desses processos, 

deixando de ser uma externalidade (em que o custo recai em terceiros - no coletivo) para 

ser incluído nos preços dos bens ou serviços. O comércio proporciona assim um incentivo 

económico para reduzir aquele custo, que em princípio seria negativa para as entidades 

(Mateos-Ansótegui e Bilbao-Estrada, 2007; Ragan e Stagliano, 2007; Egenhofer, Alessi, 

Georgiev e Fujiwara, 2011). Contudo, Egenhofer et al. (2011) referem que as empresas 

que poderão fazer recair os custos do carbono em terceiros, irão potencializar um ganho, 

pois apesar de poder haver uma redução nas vendas e/ou prestações de serviços, estes 

poderão ser compensados através da atribuição gratuita das licenças de emissão. Por outro 

lado, os autores fazem também notar que algumas empresas não têm oportunidade de 

transmitir os custos daquelas externalidades pois os preços são estabelecidos por mercado 

internacional de commodities e não beneficiam da compensação da atribuição gratuita no 

mesmo grau. Apesar então de se verificar uma transmissão da responsabilidade para as 

entidades que precisam emitir GEE no âmbito da(s) atividade(s) que desenvolvem, 

pretende-se que este processo estimule a inovação e desenvolvimento de tecnologias menos 

poluidoras, pelo menos nas entidades que se vão impor como mais respeitadoras do meio 

ambiente (McKibbin, Shackleton e Wilcoxen, 1999; Babiker et al., 2000; Xydopoulos e 

Xanthopoulos, 2009; Uddin e Holtedahl, 2013). A emissão de GEE torna-se um custo real 

para muitos negócios e gerir os riscos e oportunidades daquele input será uma prioridade. 

Ressalta-se ainda, a possibilidade de poderem ser estabelecidas trocas entre entidades de 

diferentes países desenvolvidos e mesmo entre os próprios países, através da criação de um 

mercado internacional, todo ele com o objetivo de uma redução das emissões de GEE 

(Ludwig, 2004). Os sistemas de comércio são comummente definidos como os 

regulamentos que incentivam o comportamento das entidades através de sinais do mercado, 

ao invés de diretivas explícitas em relação aos níveis de controlo de poluição (Stavins, 

2001). Mas os sistemas de comércio são conduzidos principalmente pelas interações entre 

os diferentes participantes do mercado: emissores que precisam de obter licenças para 

cumprir com as suas obrigações e os traders que operam para beneficiarem das flutuações, 

de curto e longo prazo, nos preços (Poli, 2013). A negociação das licenças para emitir GEE 

proporciona assim um duplo objetivo (Stavins, 2001): incentivar as entidades a realizar 

esforços de controlo da poluição no seu melhor interesse e, ao mesmo tempo, atender a 

objetivos políticos. Desta última perspetiva, uma das vantagens na implementação do 
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sistema de comércio enquanto mecanismo de controlo de emissões de GEE, passou pelo 

anúncio da não criação de novos impostos para as entidades que efetuavam, no âmbito da 

sua atividade, emissões de GEE (McKibbin et al., 1999).  

A teoria por detrás do comércio de emissões baseia-se na criação de valor através da 

atribuição de um direito para emitir gases poluentes (os constantes que listam no Anexo I 

do Protocolo de Quioto) em quantidade limitada, sendo assim um dos objetivos do 

mecanismo do comércio de licenças de emissão, na sua pretensão de eficácia, que haja 

permissão para as entidades dos países com elevados custos marginais de descontaminação 

possam adquirir licenças para a redução das emissões de países com baixos custos 

marginais (Mateos-Ansótegui e Bilbao-Estrada, 2007).  

 

John Griffith-Jones, Chairman and Senior Partner da KPMG LLP, UK (KPMG, 2008) 

refere que as várias transações e os sistemas de comércio que existem podem oferecer 

benefícios significativos de capital relativamente a um recurso escasso. Embora o conceito 

de utilização de uma licença de emissão negociável como um eficiente meio de realização 

de um objetivo social seja familiar aos economistas, estas são um fenómeno relativamente 

recente (Hopwood, 2009). O comércio de emissões é, então, considerado como um 

mecanismo que garante a redução da emissão dos GEE a um custo mínimo (McKibbin et 

al., 1999).  

 

Apesar das complexidades de implementação de sistemas alternativos poderem impedir a 

realização da poupança de custos de um regime de comércio, o potencial de redução de 

custos é grande, assim como os ganhos do comércio de emissões irrestrito são substanciais, 

não só para os que exercem esse comércio, mas muitas vezes para os outros também 

(McKibbin et al., 1999; Babiker et al., 2000). Nesse sentido, o comércio das licenças de 

emissão faz com que as empresas tenham maior flexibilidade no cumprimento das metas 

ambientais estabelecidas pela legislação vigente, ficando o governo encarregado de definir 

os objetivos ambientais a serem alcançados, monitorar e penalizar infratores (Rocha, 2003). 

Os sistemas de comércio para a transação de licenças de emissão são assim percecionados 

como mecanismos eficazes de regulação do mercado, que não requerem uma gestão 

extensiva das autoridades governamentais, apenas a supervisão da atribuição inicial das 

licenças e a providência de uma estrutura legislativa que se adeque (KPMG, 2008; Poli, 

2013). De forma a identificar sinteticamente as potenciais vantagens de utilização deste 

instrumento, Xydopoulos e Xanthopoulos (2009) identificam o custo-eficácia, a 
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flexibilidade, a previsibilidade do resultado, a inovação que traz às técnicas e tecnologias 

de controlo de emissões, o controle de competições e coordenação e a capacidade de lidar 

com questões de distribuição. 

Note-se que, a implementação real do mercado de carbono depende primeiramente do 

cumprimento dos itens estabelecidos nos acordos entre as Partes, nos termos do Protocolo 

de Quioto (Sette e Nogueira, 2008). No entanto, para que o mercado evolua para um 

mercado de balcão e em seguida para um mercado de futuros, como se verifica no caso das 

licenças de emissão, é necessário que sejam delineadas claramente algumas considerações, 

como as que são enumeradas por Rocha (2003), as quais incluem o estabelecimento de 

regras domésticas e internacionais claras e diretas; a atribuição eficiente de permissões ou 

créditos; a padronização da commodity a ser negociada; a fungibilidade total da commodity 

entre os diferentes mecanismos de flexibilização; a manutenção de mercados abertos, 

transparentes e com o maior número possível de participantes; o monitoramento e 

verificação das emissões; o estabelecimento de locais para a negociação (como por 

exemplo Bolsas); o registo das negociações; e um regime forte e rígido de penalidades.  

Rocha (2003) e Mateos-Ansótegui e Bilbao-Estrada (2007) enfatizam ainda que, enquanto 

a escolha dos melhores meios para se atingir os objetivos ficar a cargo das próprias 

empresas, estas irão sempre optar pela que traduza uma melhor relação custo/benefício, 

podendo esta ser, na melhor das hipóteses, a adoção de melhorias tecnológicas na entidade 

com o propósito de reduzir as suas emissões de GEE, ganhando assim a entidade a 

possibilidade de vender as licenças de emissão excedentes ou os créditos atribuídos, 

realizando assim uma receita extra por um investimento ambiental. MacKenzie (2009) 

refere que o mercado de carbono é uma tentativa para construir a métrica central económica 

do capitalismo: rendimentos e gastos, a bottom line.  

 

Efetivamente, os órgãos governamentais que regulam as emissões são indiferentes a onde, 

e muitas vezes, ao tipo de poluição que ocorre, enquanto o total de emissões não ultrapassa 

um nível especificado. Estas apreciações do comércio de emissões referem que a sua 

existência diminui o estigma existente de poluir, tornando-o legal. Assim sendo, as 

entidades ao invés de enfrentarem uma multa, coima ou sanção imposta pela culpa de poluir 

a mais do que aquilo que lhe foi atribuído, têm perante si a legitimidade de comprar esse 

direito (Mateos-Ansótegui e Bilbao-Estrada, 2007).  

Os que se opõem ao comércio de emissões, evidenciam que a falha do mecanismo parece 

permitir que a poluição poderia ser minimizada. Contudo, é ainda agravada pelo facto de 
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as licenças de emissão poderem ser adquiridas por sujeitos não-poluentes, com o único 

propósito de comercializar ou especular. O facto de existirem licenças de emissão 

comercializáveis significa que as entidades poluidoras podem escolher entre mudar os 

processos de produção ou introduzir inovações para reduzir suas emissões.  

 

O desconforto com o uso de uma abordagem baseada no mercado para lidar com o controlo 

das emissões é verificado especialmente porque no espírito do sistema de comércio 

quaisquer licenças adquiridas pelo comprador são válidas, quer o vendedor esteja em 

cumprimento ou não, e todas as licenças têm o mesmo valor, independentemente da sua 

origem (Zhang, 2001). Esta situação conduz a que, como o comprador não assume qualquer 

risco, existe a probabilidade de se tornar mais ativo no mercado, o que apenas é 

ultrapassado quando os custos de não-cumprimento se tornam mais elevados do que os 

ganhos realizados no mercado, sendo, portanto, pouco atrativo a venda das licenças de 

emissão que não sejam um excesso face às suas necessidades de cumprimento (McKibbin 

et al., 1999; Babiker et al., 2000; Zhang, 2001). MacKenzie (2009) traça o percurso 

histórico do controlo das emissões de gases poluentes até 1960, ao premiado Nobel, Ronald 

Coase, apontando, contudo, uma fonte mais próxima a esta ideia ao professor economista 

J.H. Dales da Universidade de Toronto, que a colocou numa forma de pleno direito. Aquele 

autor refere que os mercados foram implementados, com pouca dimensão e por vezes de 

forma desajeitada nas décadas de 70 e 80 em particular nos E.U.A., sendo apenas na década 

de 1990 que se tornou uma corrente principal. Ainda que as discussões internacionais sobre 

o clima não clarifiquem as atitudes tomadas nacionalmente, um número crescente de países 

está a adotar e implementar medidas baseadas no comércio de emissões para limitar a 

poluição a emissão dos GEE.  

Uma nova linha que relaciona o desempenho das emissões com a contabilidade financeira 

das entidades é a alteração da perspetiva de atribuições nacionais de emissões de GEE 

baseadas na produção para uma atribuição baseada no consumo (Caro et al., 2017; Afionis 

et al., 2017; Duus-Otterström e Hjorthen, 2018). Contudo, é assumido que a alteração da 

perspetiva baseada na produção para o consumo será difícil de atingir num futuro próximo 

(Sales de Aguiar, 2018). 

 

Do lado oposto a este instrumento de mercado encontram-se os sistemas convencionais, 

como os denominados command-and-control (Stavins, 2005) e impostos sobre as emissões 

realizadas (McKibbin et al., 1999). Tanto um como outro, não demonstram a mesma 
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eficácia no seu desenvolvimento, quanto mais não seja, devido à melhor aceitação dos 

sistemas de comércio por parte da comunidade envolvida (Uddin e Holtedahl, 2013). Não 

obstante, opositores aos sistemas de comércio de emissões argumentam que a capacidade 

das empresas para comprar licenças de emissão, dá-se quando a sua poluição está acima 

dos limites atribuídos, o que piora os efeitos “hot spot” porque como referido por Drury et 

al. (1999), os poluidores reduzem as suas emissões para ganhar créditos e emitem GEE 

através da compra de créditos. Nesta crítica está implícito o facto de que o custo relativo 

da aquisição de licenças de emissão é proporcionalmente mais barato para as entidades 

“ricas” do que para as entidades “mais pobres” (Pope e Owen, 2009). Assim, os custos de 

controlo da poluição podem variar significativamente entre entidades devido a diferenças 

nas indústrias e/ou na tecnologia existente ou até, na acessibilidade à tecnologia.  

 

Não sendo considerado um gás com efeito de estufa, o dióxido de enxofre, marcou o início 

das transações de licenças para a sua emissão em 1995, nos E.U.A., com a criação do U.S. 

SO2 Emission Allowance Program. Entretanto foram criados os seguintes programas9: o 

CELE ou European Union Emission Trading Scheme (EU ETS), o Comércio Australiano 

de Licenças de Emissão (Australian Emissions Trading System) que pretendeu a 

valorização do carbono e do mercado de compensações em 2012, e o comércio de emissões 

completo em 2015, o South Wales Greenhouse Gas Abatement Scheme (também em 

funcionamento na Austrália), o Comércio Neo-Zelandês de Licenças de Emissão (NZ ETS 

- New Zealand Emissions Trading System); em termos regionais podem ser enumerados a 

Iniciativa Regional de GEE (RGGI - Regional Greenhouse Gas Initiative) do Nordeste dos 

Estados Unidos, o Comércio da Califórnia de Licenças de Emissão (California Emissions 

Trading System - ETS CA), que realizou seu primeiro leilão em Novembro de 2012 para 

que 2013 seja o primeiro ano de cobertura), o Comércio de Tóquio de Licenças de Emissão 

(Tokyo Emissions Trading System - Tokyo ETS), o Comércio de Quebec (Quebec’s cap 

and trade system), também criado recentemente, no ano de 2012. Mais recentemente, em 

2015, foi inaugurado o mercado da Coreia do Sul – país considerado o sétimo maior 

emissor anual de GEE - o qual se assume atualmente como o terceiro maior mercado de 

negociação das emissões de GEE, tendo sido previsto pelo governo sul coreano o total de 

emissões para o período 2015-2017 em 1.687 milhões de toneladas em equivalentes de 

                                                 
9 Disponível em https://www.ieta.org/The-Worlds-Carbon-Markets. Consulta em 31 de setembro de 2019. 
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dióxido de carbono10. Outros mercados a nomear são o da China, o qual após o Acordo de 

Paris era previsto iniciar em 2020 e foi antecipado para final de 2017, tendo sido 

concretizado através do estabelecimento de três fases (com a duração de um ano cada), que 

envolvem o desenvolvimento da infraestrutura, da simulação das transações e, por último, 

da sua expansão (ICAP, 2019). Assume, assim, a potencialidade para o papel de maior 

mercado de comércio de licenças de emissão, com 3 biliões de toneladas a serem cobertas 

pelo mesmo11. Não obstante, o CELE permanece como o maior sistema de comércio 

internacional de licenças de emissão, contabilizando 75% das transações internacionais12. 

Swartz (2016) referem a predileção mundial pelo comércio de emissões como o mecanismo 

para redução das emissões de GEE, apresentando um mapa-mundo que expõe a utilização 

daquele no mundo (figura 5). 

Figura 5: Os sistemas de comércio no mundo 

 
Fonte: Swartz (2016) 

 

O comércio de emissões pode ser implementado de duas formas, dependendo do tipo de 

sistema que está implícito ao comércio. Os dois principais tipos de sistemas são o sistema 

cap-and-trade e um sistema de linha de base e de crédito (baseline and credit scheme). Os 

dois tipos de sistema de comércio de emissões diferem na forma de implementação do 

mecanismo de mercado para regular as emissões dos GEE. Cada tipo de sistema de 

comércio de emissões pode funcionar em regime obrigatório ou em regimes não-

obrigatório (voluntário). Os sistemas de comércio que funcionam em regime obrigatório 

são impostos pelo governo e, portanto, a participação das entidades nesse sistema é 

                                                 
10 Disponível em https://greensavers.sapo.pt/coreia-do-sul-tem-o-segundo-maior-mercado-de-negociacao-de-emissoes/. Consulta em 

15 de maio de 2018. 
11 Disponível em https://www.theclimategroup.org/news/china-launches-world-s-biggest-carbon-market. Consulta em 15 de maio de 

2018. 
12 Disponível em https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en. Consulta em 31 de janeiro de 2019. 

https://greensavers.sapo.pt/coreia-do-sul-tem-o-segundo-maior-mercado-de-negociacao-de-emissoes/
https://www.theclimategroup.org/news/china-launches-world-s-biggest-carbon-market
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
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obrigatória. Um sistema de comércio em regime não obrigatório ou voluntário é um sistema 

onde as entidades participam, como o próprio nome indica, de forma ventureira. Stavins 

(2001) refere existir uma tendência recente na política ambiental relacionada com o 

aumento dos programas de voluntariado, porque as entidades reconhecem que a sua 

participação voluntária pode oferecer recompensas, como por exemplo o reconhecimento 

público. Neste sentido, pode afirmar-se que os sistemas voluntários funcionam como os 

instrumentos de incentivo para a proteção ambiental (Stavins, 2001; Souchik, 2012). A 

título de exemplo, a figura 6 expõe a diferenciação entre os sistemas existentes. 

 

Figura 6: Comércios de Licenças de Emissões obrigatórios e voluntários 

 
Fonte: KPMG (2008) 

 

 

Por forma a introduzir, mais compreensivelmente, a distinção subjacente ao mecanismo 

comércio de emissões, nomeadamente aos sistemas cap-and-trade e baseline and credit, 

serão definidas nas secções seguintes, as características inerentes a um e a outro que fazem 

com que seja tomada a opção entre eles, não coexistindo os mesmos na mesma nação. 

 

1.2.1.1.1. Sistema Baseline and Credit 

Num sistema de linha de base e crédito (baseline and credit scheme), o governo distribui o 

limite de quantidade de GEE a emitir por cada entidade em linhas de base, sem que estas o 

possam superar. A linha de base fornece assim a uma entidade o direito de emitir até um 

determinado nível. As linhas de base são atribuídas a um emissor específico e não podem 

ser negociadas. Neste sistema, uma vez que a transação das linhas de base não é permitida, 

o mecanismo de comércio é introduzido no final do período, ou seja, o direito nasce após 
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a emissão dos GEE pelo valor não coberto das emissões realizadas (Moneva e Ortas, 2010; 

Deac, 2013). Assim, no final do período de cumprimento, depois das emissões reais terem 

sido verificadas, o governo atribui créditos para os participantes que tenham mantido as 

suas emissões abaixo da linha de base atribuída. Estes créditos podem ser negociados ou 

usados para compensar as emissões em excesso em períodos de cumprimento futuros. 

Em resumo, neste sistema, a autoridade governamental emite uma linha de base para que 

as entidades emitam GEE abaixo desse limite, e emite créditos transacionáveis para 

entidades que tenham emitido abaixo do seu valor base. Por outro lado, para as entidades 

que tenham emitido acima da sua linha de base, o governo exige que estas providenciem 

créditos, ou seja, obriga a que as entidades adquiram licenças de emissão (KPMG, 2008). 

Esta obrigação deve acontecer num espaço muito curto de tempo, devendo as entidades 

entregar as licenças de emissão em falta no espaço de um mês (Deac, 2013). O preço para 

o carbono seria estabelecido neste sistema de comércio pelas próprias transações, ou seja, 

a sua variabilidade dependeria do balanceamento entre a oferta de créditos (por parte 

daqueles que implementam projetos e que, portanto, poluem abaixo da linha de base) e a 

procura pelos créditos, efetuada pelas entidades que têm de cumprir o objetivo. O fato de 

ser um sistema que necessita de números do período após as emissões realizadas, os 

créditos seriam negociados entre a data de atribuição e o prazo para a devolução dos 

créditos para emissores em excesso. Isso faz com que o período de comercialização num 

sistema baseline and credit seja muito estreito em comparação com um sistema cap-and-

trade, note-se alguns meses versus um ano inteiro (Deac, 2013). 

 

Este sistema incentiva as entidades a emitir GEE abaixo da linha de base, através da 

recompensa com essa redução de poder oferecer os créditos que daí resultam. As potenciais 

vantagens apontadas à participação neste tipo de sistema de comércio são: a facilidade na 

compreensão do mecanismo em si para reduzir a emissão dos GEE (apesar de que se as 

metodologias para a obtenção dos créditos se verificarem complexas esta vantagem pode 

não se verificar), a baixa pressão para os preços de saída, sendo esta pressão transferida 

para aqueles que são obrigados a comprar os créditos. 

 

As desvantagens apontadas a este sistema (MacGill, 2005) incluem: a incerteza sobre os 

níveis finais de poluição, o que é relevante para a eficiência ambiental, a dificuldade em 

definir a redução “real” dos níveis de emissão de GEE, a complexidade administrativa, 

dado que as reduções de GEE têm de ser definidas pelas regras do sistema antes de poderem 
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ser atribuídos os créditos como recompensa às entidades, a necessidade de atualização 

regular das linhas de base, o que pode conduzir ao aumento de custos administrativos e ao 

aumento da incerteza. 

 

O primeiro sistema baseline and credit em regime obrigatório, foi o New South Wales 

Greenhouse Gas Reduction Scheme (GGAS), tendo iniciado atividades em janeiro de 2003 

e cessado em 2012, sendo substituído por um imposto ao carbono (MRE, 2012 apud Deac, 

2013). Em regime voluntário, pode mencionar-se o UK Emissions Trading Scheme, que 

funcionou desde 2002 e fechou a novos participantes em 2009, e o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo, introduzido pelo Protocolo de Quioto (MacGill, 2005). 

 

 

1.2.1.1.2. Sistema Cap-and-Trade 

Em sistema cap-and-trade, uma autoridade central, que exerce as suas funções em nome 

do governo, estabelece o limite máximo para cada entidade desse país, indicando a 

quantidade de emissões que pode ser liberta durante um determinado período – 

denominado período de cumprimento. Este limite é então atribuído gratuitamente a 

entidades através da distribuição das licenças de emissão, vulgarmente denominado de 

sistema de grandfathering. Em termos mais práticos, num sistema cap-and-trade cada 

licença de emissão permite emitir gratuitamente uma tonelada de CO2. Cada licença de 

emissão tem um número de identificação único que inclui o seu ano de atribuição, definida 

como o seu primeiro ano de uso para o cumprimento. As entidades devem entregar uma 

licença de emissão para cada tonelada de CO2 (ou equivalente) emitida no período anterior. 

Para alcançar as metas de redução de emissões especificadas, este sistema estabelece uma 

quantidade limitada, diminuindo o número de licenças de emissão disponíveis em cada 

período.  

Uma entidade pode usar a licença de emissão atribuída nesse ano ou em ano subsequente, 

para fins de conformidade com o objetivo de redução das emissões. Neste tipo de sistema 

do comércio de emissões, a entidade que detém licenças de emissão pode, ainda em 

cumprimento, vender, trocar, transferir ou retirar essa licença de emissão sem restrição. 

Esta permissão de negociação de licenças entre entidades permite a uma entidade que tem 

excesso de licenças de emissão (e que sabe que se encontra nesta situação pelo cálculo das 

suas emissões reais ou estimativa das emissões previstas), vender as suas licenças para uma 
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outra entidade que precisa de licenças devido ao crescimento das emissões ou a uma 

incapacidade de fazer reduções efetivas das emissões.  

Neumayer (2000) argumenta em defesa da igualdade de emissões per capita, a 

contabilização histórica como regra geral para a atribuição do direito de emitir GEE, que 

considera as desigualdades históricas em emissões per capita e implicitamente dá a cada 

sujeito uma parte igual da atmosfera global de recursos, independente do lugar ou tempo. 

Note-se que, de acordo com o espírito do Protocolo de Quioto, o facto de uma entidade 

deter excesso de licenças de emissão devia ocorrer da redução das suas emissões de GEE, 

uma vez que o limite estabelecido será normalmente abaixo dos níveis reais das emissões 

atualmente a ser feitos pelas entidades. 

 

Em forma de resumo, referem-se quatro elementos-chave de um sistema cap-and-trade 

(Ertimur et al., 2010, 2017; Warwick e Ng, 2012): 

1. O governo estabelece um limite máximo, que deve ser atendido pela entidade para 

efeitos de cumprimento com o objetivo de redução da poluição, referente à 

quantidade de emissões de GEE permitidas; 

2. O número fixo de licenças de emissão a atribuir pelo governo, distribuídas de várias 

formas, incluindo a atribuição gratuita e leilão; 

3. A exigência de que cada entidade abrangida entrega um número de licenças de 

emissão ao governo igual à quantidade de emissões reais emitidas por essa entidade 

durante o período a que se aplicam as licenças; 

4. A capacidade de trocar licenças de emissão, seja com outras entidades ou entre os 

vários períodos de cumprimento que vão sendo determinados. 

 

Uma entidade que não detém licenças de emissão suficientes para cobrir as emissões do 

período anterior é penalizada, tendo de pagar duas vezes o preço de equilíbrio do leilão das 

licenças de emissão multiplicado pelas suas emissões em excesso (emissões reais menos 

as licenças de emissão detidas). Além disso, a obrigação da entidade penalizada em 

devolver as licenças de emissão não se extingue: deve apresentar licenças de emissão no 

ano seguinte para compensar essas emissões em excesso.  

 

O desenho e a implementação de um mercado baseado em sistema cap-and-trade envolvem 

um compromisso desafiante de políticas assumidas (Colby, 2000), nomeadamente, facilitar 

as transações, contabilizar as externalidades, assegurar uma monitorização adequada ou 
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documentar ganhos. Uddin e Holtedahl (2013) referem ainda que o conhecimento relativo 

ao desenho e à implementação de um sistema cap-and-trade é essencial para compreender 

os diferentes impactos sobre os negócios, incluindo a gestão de carbono, o seu relato 

financeiro e implicações fiscais, em particular nos contextos nacionais e regionais. 

 

A crítica mais significativa aos sistemas cap-and-trade, à semelhança do que é realçado 

para o mecanismo em geral, é que legitima a poluição ambiental e permite que as empresas 

lucrem com tais atividades (Mateos-Ansótegui e Bilbao-Estrada, 2007; Xydopoulos e 

Xanthopoulos, 2009; Raiborn e Massoud, 2010).  

Por outro lado, Abboud (2008) refere que a obrigatoriedade imposta às entidades europeias, 

pela introdução do comércio de emissões baseado em sistema cap-and-trade, de comprar 

e vender o direito de poluir, é suposto incentivá-las a “limpar” os seus atos. Colby (2000) 

conclui no seu estudo de um sistema cap-and-trade, que os preços das licenças de emissão 

e a redução dos custos ambientais alcançada mais cedo do que previsto pelas entidades, 

levou à redução das emissões de GEE. 

 

Não obstante às vantagens e desvantagens apontadas, os comércios de emissões baseados 

em sistema cap-and-trade, prevalecem como o mecanismo mais utilizado para controlo 

das emissões de GEE (Fornaro et al., 2009; Steenkamp et al., 2011). O mercado com maior 

relevância em termos mundiais tem sido o CELE, criado e desenvolvido no seio da UE. 

Face à sua relevância para o presente trabalho de investigação, a secção 1.3 desenvolve a 

sua relevância e as suas bases de funcionamento. Releva-se, contudo, as dimensões dos 

recentes mercados de carbono asiáticos, que rapidamente envolveram quantidades 

significativas de licenças de emissão: o mercado sul coreano e o mercado chinês.  

 

 

1.2.1.2. A Implementação Conjunta 

Nos termos do Protocolo de Quioto, o mecanismo implementação conjunta traduz-se na 

ideia de que uma entidade de um país desenvolvido (incluindo o próprio governo) pode 

financiar projetos para a redução de emissões noutros países desenvolvidos. Esta entidade 

financiadora ou empreendedor do projeto, receberia créditos por esse financiamento, as 

Unidades de Redução de Emissões (ERUs – Emission Reduction Units). Ambos os 

participantes de um projeto de implementação conjunta têm uma meta de cumprimento 
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comum. Os projetos de implementação conjunta possuem carácter bilateral e só poderão 

gerar ERUs de 2008 a 2012, período da primeira fase de implementação do protocolo.  

 

Neste sentido, é referido pelo art. 6º daquele Protocolo, que o empreendedor pode transferir 

para, ou adquirir de qualquer outra dessas Partes, ERUs resultantes de projetos destinados 

a reduzir as emissões ou a aumentar as remoções por sumidouros de gases desde que:  

“a) Os mencionados projetos tenham a aprovação das Partes envolvidas; 

b) Os mencionados projetos assegurem uma redução das emissões por fontes, ou um aumento 

das remoções por sumidouros, que sejam adicionais às que ocorreriam de qualquer outra forma; 

c) A mencionada Parte não adquira nenhuma unidade de redução de emissões se não estiver em 

conformidade com as suas obrigações ao abrigo dos artigos 5.o e 7.o; e 

d) A aquisição de unidades de redução de emissões seja suplementar às ações nacionais 

destinadas a satisfazer os compromissos assumidos ao abrigo do artigo 3º.” 

É expectável que as entidades envolvidas num projeto de implementação conjunta o façam 

como uma opção para atender aos requisitos de emissões dos sistemas de comércio cap-

and-trade. A implementação conjunta permite assim, mediante as condições acima citadas, 

a realização de projetos em outros países desenvolvidos, e que, portanto, tenham objetivos 

fixos com base no Protocolo de Quioto. Uma vez que tanto a entidade anfitriã como o 

participante têm compromissos de emissões, os requisitos deste instrumento podem ser 

mais simples do que para um projeto no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, 

e assim ser aprovado. O principal teste neste tipo de instrumento é provar, ex ante e ex post, 

que as atividades de implementação conjunta levaram a reduções globais de emissões em 

comparação com as que se obteriam no business-as-usual (Kerr, 2008).  

Uma possível desvantagem apontada a este mecanismo, de acordo com Xydopoulos e 

Xanthopoulos (2009), é o processo de recebimento de crédito, que pode ser um pouco 

complexo. Como já foi dito, a entidade investidora recebe ERUs pela redução de emissões, 

sendo que o Protocolo de Quioto ao exigir créditos de implementação conjunta da entidade 

investidora garante que o montante total de créditos de emissões não muda enquanto 

decorre o período previsto no Protocolo de Quioto. 

 

 



44 

1.2.1.3. O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) foi um instrumento importante nas 

negociações que conduziram ao Protocolo de Quioto, pois é um mecanismo que permite 

aos países classificados como desenvolvidos, reduzirem os seus GEE, através do 

investimento em projetos de redução de emissões em países em desenvolvimento, pois se 

o fizessem nacionalmente o projeto seria mais dispendioso. 

Nesse sentido, o art. 12º do Protocolo de Quioto definiu a utilização do Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo, o qual apresenta os seguintes objetivos:  

i. “Dar assistência aos países em desenvolvimento de modo a alcançarem o desenvolvimento 

sustentável e a contribuírem para o objetivo fundamental da Convenção, e 

ii. Assistir os países desenvolvidos no cumprimento dos seus compromissos quantificados de 

limitação e redução das emissões.” 

Assim, ao contrário do mecanismo implementação conjunta, o MDL é aplicável a projetos 

sem qualquer objetivo fixado, isto é, a projetos dos países em desenvolvimento e 

entidades/unidades operacionais que neles sejam sedeadas. A participação no âmbito do 

MDL, pode envolver entidades privadas e/ou públicas e será sujeita às orientações que 

forem definidas pelo concelho executivo do mecanismo, sendo também este órgão que fica 

encarregue da atividade de supervisão. 

Este mecanismo é um acordo que permite aos países industrializados (ou entidades que 

realizem emissões e estejam sedeadas nestes), que têm o compromisso de reduzir a emissão 

dos GEE, investir em projetos para redução de emissões em países em desenvolvimento 

(ou em entidades sedeadas neste que realizem emissões de GEE), como uma alternativa a 

investimentos superiores no seu próprio país. Gama e Vendruscolo (2013) referem que o 

MDL representa uma alternativa de investimentos, que implica a responsabilidade para 

redução de emissões de poluentes, com o objetivo de promover o desenvolvimento 

sustentável. 

Uma característica fundamental de um projeto aprovado no âmbito deste mecanismo é que 

está estabelecida a condição de que as reduções previstas ocorrem com um incentivo 

adicional - os Certified Emission Reduction (CERs), um conceito conhecido como 

“adicionalidade”. Aillon e Targino (2008) exemplificam a obtenção dos CERs, por parte 

das unidades operacionais sedeadas em países em desenvolvimento, através da compra de 

um equipamento mais moderno que reduz a emissão de CO2 ou através da recuperação de 

áreas degradadas, capturando assim CO2 da atmosfera pelo processo da fotossíntese. 
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Assim, as reduções de emissões resultantes de cada atividade de projeto serão certificadas 

por entidades operacionais a serem designadas pela Conferência das Partes atuando na 

qualidade de reunião das Partes para efeitos do presente Protocolo, com base em: 

a) Participação voluntária aprovada por cada Parte envolvida; 

b) Benefícios reais, mensuráveis e de longo prazo relacionados com a mitigação das 

alterações climáticas; e 

c) Reduções das emissões que sejam adicionais às que ocorreriam na ausência da 

atividade certificada de projeto. 

 

De forma mais resumida, no MDL são emitidos créditos de emissão (certificados ou 

licenças de emissão) a entidades que reduzem as suas emissões a um nível de unidade por 

output (KPMG, 2008). Neste mecanismo as reduções de emissões podem ser obtidas 

através da geração de energia renovável ou de outros projetos que reduzem, de forma geral, 

as emissões de carbono de um determinado processo de produção existente (por unidade 

de output). 

 

O MDL ainda assiste na obtenção de financiamento para as atividades certificadas de 

projeto, quando necessário. Assim, no que respeita à forma de financiamento para 

realização de projetos que gerem CERs, é possível a apresentação perante três modelos: 

bilateral, multilateral ou unilateral. CEBDS (2001) apud Sette e Nogueira (2008) refere 

que no modelo bilateral, os investidores no financiamento e realização do projeto negociam 

uma operação de emissão e compra dos CERs gerados por determinado projeto de MDL. 

Podem ser realizadas joint ventures entre os compradores de CERs e empresas do país onde 

é realizado o projeto, o que acelera a transferência de tecnologias e outros ganhos em novos 

empreendimentos e mercados. O modelo multilateral é definido pela participação de 

instituições públicas ou privadas que adquirem CERs ou financiam projetos visando formar 

um portfólio diversificado de toneladas equivalentes de CO2. Este modelo dilui a margem 

de riscos dos projetos, permitindo uma maior manipulação de preços em função do período 

de implantação, das exigências e do padrão da procura por CERs. No modelo unilateral, as 

entidades adquirem os CERs para comercializá-los no mercado quando julgarem adequado. 

Este modelo deve beneficiar da diferença entre os custos de produção e os preços dos 

certificados. 
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Para que um projeto resulte em CERs as atividades têm necessariamente de seguir as 

seguintes sete etapas: elaboração do Project Design Documents, uso da metodologia de 

linha de base e plano de monitorização aprovados, validação para verificação da 

conformidade do projeto com a regulamentação do Protocolo de Quioto, aprovação pela 

autoridade nacional designada, submissão ao conselho executivo para registo, 

monitorização, verificação e certificação, e emissão de unidades segundo o acordo de 

projeto. Xydopoulos e Xanthopoulos (2009) fazem ainda notar que estas sete etapas devem 

ser seguidas a fim de evitar que os países industrializados façam um uso ilimitado do MDL. 

A metodologia de base irá definir os passos para determinar as condições de aplicabilidade, 

enquanto a metodologia de monitorização irá definir passos específicos para determinar os 

parâmetros de monitorização, garantia de qualidade e equipamentos a serem utilizados, a 

fim de obter dados para o cálculo das reduções de emissões. Contudo, apenas algumas 

metodologias de monitorização de reduções de emissões para as metodologias de um MDL, 

foram aprovados pelo Conselho Executivo. Mais especificamente, para cada caso, existem 

duas questões de aprovação que precisam ser respondidas com clareza:  

a) Que emissões poderiam ser esperadas na ausência de tal projeto?  

b) Quais serão os objetivos de emissões para o projeto em questão e como serão 

mensurados?  

Veja-se então que o MDL permite que países desenvolvidos cumpram suas obrigações de 

controlo de emissões financiando projetos de redução ou comprando títulos emitidos por 

iniciativas de controlo de emissões nos países em desenvolvimento. Este mecanismo 

permite então investimentos dos países desenvolvidos nos países em desenvolvimento, 

com o objetivo que os primeiros implementem atividades que sejam menos poluentes 

àquelas desenvolvidas antes da realização do projeto, e ainda que os países em 

desenvolvimento tomem a iniciativa de criar projetos que gerem CERs e comercializem 

tais créditos com os países desenvolvidos. Na implementação desses projetos pode-se 

contar com a transferência de tecnologias e de recursos externos de empresas de países 

desenvolvidos, interessadas na obtenção de reduções certificadas de emissões de GEE. 

 

De certa forma, o uso das licenças de emissão (EUAs) e dos créditos de carbono (CERs e 

ERUs) é similar, na medida em que podem ser detidos para dois propósitos distintos: para 

cumprir com as obrigações de entrega por emissões realizadas ou para a sua alienação de 
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forma a gerar ganhos (ANC, 2012), sendo assim no primeiro caso uma utilização 

obrigatória ou no segundo caso, uma utilização voluntária. 

 

Os CERs, obtidos em projetos aprovados no âmbito do MDL, não são sujeitos à mesma 

regra de entrega que as EUAs. Contudo, dentro de certos limites, podem ser entregues, 

juntamente com as ERUs, às autoridades governamentais como forma de cumprir com as 

suas obrigações de entrega de licenças relacionadas com a emissão de GEE (ANC, 2012). 

Friedrich e Trois (2010) concluem que os projetos no âmbito do MDL, e a segurança 

derivada da extensa qualidade dos dados (referentes à emissão dos GEE) devem ser vistos 

como a melhor prática. Assim, os projetos do MDL alcançam desenvolvimentos 

significativos relativamente à contabilização das emissões de GEE e ao seu registo em 

países onde a sua divulgação não é obrigatória. A United Nations Framework Convention 

on Climate Change (UNFCCC) divulga informação geral sobre os projetos no âmbito do 

MDL ao nível mundial, podendo então ser verificado a distribuição dos projetos existentes 

no final do ano por país de origem e, em particular, o peso de países como a China, a Índia 

e o Brasil (figura 7). Em 2018 contava-se com 7800 projetos. 

 

Figura 7: Distribuição mundial de projetos do MDL em 2018 por país anfitrião 

 
Fonte: Disponível em http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/files/201804/proj_reg_byHost.pdf. Consulta em 18 de maio de 2018 

 

 

Apesar desta distribuição convém ainda realçar que o relatório anual 2013 da UNFCCC 

indica uma redução da procura dos CERs, sendo um dos motivos, a montante, a diminuição 

do número de partes envolvidas no segundo período de cumprimento do Protocolo de 

Quioto. O Board do MDL tem, então, como preocupação primária, a redução da procura 

dos CERs que resulta num baixo nível de atividade, podendo estar em causa a perda de 
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oportunidades de baixo custo que conduzam à mitigação das emissões. Atualmente 

verifica-se que a redução prevista foi concretizada13. 

 

A próxima secção foca-se nos aspetos relevantes associados ao funcionamento do CELE. 

 

1.3. O Comércio Europeu de Licenças de Emissão 

1.3.1. A atribuição gratuita das licenças de emissão 

Foi apenas no ano de 2002, que os quinze países da União Europeia (UE) de então, 

ratificaram o Protocolo de Quioto. Estes países assumiram o compromisso de iniciar os 

objetivos previstos naquele Protocolo, a partir do ano de 2005. Ao ratificar o Protocolo de 

Quioto, foi possibilitado à UE a abertura de um comércio de emissões, ou seja, a criação 

de um mercado de capitais14, onde as licenças para emitir GEE têm um valor 

transacionável. Essas emissões evitadas e/ou resgatadas da atmosfera são vistas no mercado 

de capitais como mercadorias, uma nova commodity. De acordo com o Protocolo de 

Quioto, essas commodities, que são toneladas de emissão de CO2 ou gás equivalente, 

evitadas ou resgatadas, são comercializáveis diretamente entre empresas ou colocadas no 

mercado. 

A Diretiva 2003/87/CE criou o regime de comércio de licenças de emissão na UE, 

destinado a favorecer a redução das emissões de GEE. O estabelecimento daquele regime 

pretendia maximizar a relação custo-eficácia, atendendo a que, no longo prazo, se obtenha 

uma redução das emissões globais em cerca de 70%, relativamente aos níveis de 1990. 

A ligação entre os mecanismos baseados em projetos do Protocolo de Quioto e o regime 

comunitário baseado no comércio, proporciona a oportunidade de utilizar créditos de 

emissão gerados através de atividades de projeto elegíveis por força dos artigos 6º e 12º do 

Protocolo, salvaguardando simultaneamente a integridade ambiental deste último, a fim de 

respeitar as obrigações dos estados-membros nos termos do nº 3 do artigo 12º da Diretiva 

2003/87/CE. Daí resultará uma maior diversidade das opções de baixo custo, conducentes 

a uma redução dos custos globais gerados pelo cumprimento do Protocolo de Quioto, 

                                                 
13Informação anual periódica sobre projetos no âmbito do MDL. Disponível em http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/index.html. 

Consulta em 18 de maio de 2018. 
14 A descoberta de que é possível fixar carbono através da substituição de óleo diesel ou carvão mineral em caldeiras por biomassa ou 

biodiesel, substituição do óleo diesel de geradores por biodiesel, reflorestamento, captação do gás metano de aterros sanitários ou 

fazendas de suínos e a substituição total ou parcial do óleo diesel pelo biodiesel em camiões, autocarros, tractores, comboios 

locomotores, barcos e outras actividades previstas em projectos do MDL, transformou estas reduções de GEE em commodities. 

http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/index.html
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aumentando também a liquidez do mercado comunitário de licenças de emissão de GEE. 

Ao estimularem a procura de créditos, as empresas comunitárias investirão no 

desenvolvimento e na transferência de conhecimentos e tecnologias avançadas, sem 

malefícios para o ambiente. A procura de créditos do MDL será igualmente estimulada, o 

que ajudará os países em desenvolvimento envolvidos na execução de projetos do MDL, a 

alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. 

 

O CELE15 teve o seu início no ano de 2005, fixando limites para as emissões de GEE. 

Atribui licenças sobre a quantidade de emissões de GEE que as entidades devem emitir, a 

partir de estimativas que apontam para o facto de que metade das emissões totais de CO2 

na UE são efetuadas por parte das entidades que estão incluídas no comércio de emissões16. 

Os mercados como o CELE podem ser vistos como uma inovação política significativa, 

que foi difundida dos E.U.A. para vários estados-membros, e finalmente para a UE, a uma 

velocidade surpreendente (Engels, 2009). Aquele mercado requer que cada estado-membro 

estabeleça um limite máximo para as suas emissões, atribuindo licenças de emissão a cada 

país, que atribuirá a cada instalação as devidas permissões para emissões de GEE de forma 

a alcançar a almejada redução dos níveis de emissões de GEE. Assim, cada estado-membro 

elaborou, em relação a cada período do comércio de emissões, Planos Nacionais de 

Atribuição de Licenças de Emissão (PNALE), onde se fixam os níveis totais de emissões 

no comércio de licenças de emissão e o número de licenças de emissão atribuído a cada 

instalação dentro do seu território. Estes planos deverão considerar uma metodologia ex 

ante para as atribuições gratuitas de licenças de emissão, tendo em conta previsões de 

alterações de setor, parâmetros técnicos e emissões de referência efetuadas anteriormente 

no triénio 2000-2002 (Deloitte, 2007; Riestra, López e González, 2009).  

Cada país atribui assim a cada entidade, anualmente, um determinado número de licenças 

de emissão gratuitas, em forma de EUAs. No final de março de cada ano, as instalações 

têm a obrigação de entregar uma quantidade de licenças equivalente às suas emissões17. 

Em alguns casos, as entidades pagam ao governo pelas licenças de emissão, através de um 

sistema de leilão ou a uma taxa nominal. Na maioria dos casos as entidades podem 

acumular licenças de ano para ano, quando estes pertencem à mesma fase, mas não podem 

                                                 
15 Disponível em https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en. Consulta em 23 de Agosto de 2018. 

 
17 Disponível em http://www.sendeco2.com/pt/comercio-co2.asp. Consulta em 6 de Janeiro de 2015. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
http://www.sendeco2.com/pt/comercio-co2.asp
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acumular licenças de fases diferentes. Esta situação não se verificou na transição da fase II 

para a fase III, devido ao excesso de licenças detidas por utilizar (Giner, 2014). 

O CELE tornou-se obrigatório na UE para as empresas que desenvolvam uma das 

atividades enunciadas no anexo I da Diretiva 2003/87/CE, nomeadamente, atividades no 

setor da energia, da produção e transformação de metais ferrosos, da indústria mineral e do 

fabrico de pasta de papel, de papel e de cartão, e que emitam os GEE especificados em 

relação a essa atividade. 

 

As licenças de emissão, tal como definidas pela Diretiva 2003/87/CE, são direitos 

transmissíveis para emitir o equivalente a uma tonelada de CO2 durante um determinado 

período. Para que as empresas efetuem o pedido para a obtenção da licença de emissão de 

GEE devem descrever: a instalação, as suas atividades e as tecnologias utilizadas; os 

materiais utilizados suscetíveis de emitir os GEE indicados no anexo II da Diretiva 

2003/87/CE; as fontes de emissão dos gases e as medidas previstas para a monitorização e 

comunicação das emissões. Este último requisito é considerado, pela autoridade 

concedente, bastante importante na concessão da licença de emissão. A emissão, posse, 

transferência, transmissão, entrega e cancelamento de licenças de emissão devem ser 

inscritas no Registo Nacional de Direitos de Emissão (RENADE), e pode ser transmitido 

entre pessoas físicas ou jurídicas da UE, e entre as anteriores e pessoas físicas ou jurídicas 

de países terceiros. Mesmo assim, é de assinalar a possibilidade de que pessoas físicas ou 

jurídicas que não sejam titulares de instalações, podem adquirir licenças de emissão com a 

única finalidade de especulação, requerendo neste caso, a abertura prévia de uma conta de 

depósito na RENADE. Além disso, as licenças de emissão só podem ser transmitidas pelo 

proprietário uma vez expedidos e transferidas para a conta de depósito. 

 

O período do CELE foi dividido em três períodos de cumprimento, definidos em intervalos 

de três, cinco e oito anos, respetivamente com referência a cada um dos períodos de 

cumprimento referidos: a fase I, designada como fase de aprendizagem/experimental, 

decorreu entre 2005 e 2007; a fase II entre 2008 e 2012 e, finalmente, a fase III entre 2013 

e 2020. A fase IV foi revista no início de 2018, de acordo com os compromissos assumidos 

no Acordo de Paris, que incluem objetivos de reduções de emissões de GEE de 2021 até 

2030 (período de 10 anos para esta nova fase). Note-se que, também para esta nova fase 

está previsto a continuação da atribuição gratuita como salvaguarda da competitividade 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0087:PT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0087:PT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0087:PT:NOT
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internacional dos setores industriais18. Durante o período 2005-2007, período experimental 

de aplicação do Protocolo de Quioto na UE, apenas o dióxido de carbono (CO2) foi 

considerado como gás poluente para o qual seria necessário a licença de emissão, deixando 

em aberto a possibilidade de os restantes gases serem tidos em conta para os períodos 2008 

a 2012 e seguintes. Com propósitos administrativos de controlo e verificabilidade, os 

períodos de monitorização são anuais, podendo descrever-se esse ano, de forma geral para 

as entidades que se encontram no CELE, de acordo com a figura 8. 

 

Figura 8: O ciclo anual da exposição ao CELE (por cumprimento) 

 

 

Fonte: SEPA (2012) apud Deac (2013) 

 

Este mercado permite que as entidades aumentem as suas emissões para além do nível das 

licenças de emissão que lhes são atribuídas, podendo adquirir mais licenças no mercado. 

Por outro lado, também permite que uma entidade venda as licenças de emissão que lhe 

foram atribuídas gratuitamente. Em consequência, o CELE é um mercado ativo para a 

transação de licenças de emissão, geralmente sob a forma de contratos de futuros 

providenciando assim, a entrega das licenças de emissão numa data posterior (Deloitte, 

2007; Bebbington e Larrinaga-González, 2008). À semelhança das críticas gerais feitas ao 

mecanismo comércio de emissões, também é assumido para o CELE a legalização da 

emissão de GEE para as entidades que operam na UE (Clarkson, Li, Richardson e Vasvari, 

2011). 

Para o mercado ser eficaz, os direitos adquiridos devem ser suficientemente escassos para 

torná-los mais valiosos e o mercado deve ser suficientemente líquido (Poli, 2013). 

Relativamente à escassez dos bens transacionados (as licenças de emissão), tal apenas se 

                                                 
18 Disponível em https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en#tab-0-0. Consulta em 6 de março de 2019. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en#tab-0-0
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verificou parcialmente na fase I do CELE, uma vez que as licenças atribuídas eram, por 

estimativas, superiores ao necessário. Por outro lado, para tornar o mercado mais líquido a 

C.E. permitiu às entidades que não emitem GEE a compra e venda livre das licenças de 

emissão. Uma das vantagens apontadas ao CELE é a idealização de determinação de um 

único preço, internacionalmente estabelecido, para os créditos de carbono (Pope e Owen, 

2009). 

 

Em 2008, do total de 8,2 biliões de toneladas de licenças de emissão que foram 

transacionadas mundialmente (avaliadas em 92 biliões de euros), o CELE contou com dois 

terços do total do volume e três quartos do total do valor (PointCarbon, 2009). Mesmo após 

o colapso dos mercados, em 2011 o CELE alcançou 107.5 biliões de euros, um aumento 

de 6,4% comparado com os 101.1 biliões de euros em 2010 (Giner, 2014). Em 2018, o 

CELE aplica-se a todos os vinte e oito estados-membros e ainda aos três elementos 

pertencentes à união económica (Noruega, Islândia e Liechtenstein), sendo ainda 

considerada, apesar do desenvolvimento do mercado nacional chinês, como a maior 

empresa multissectorial no mundo, no comércio de licenças de emissões (PointCarbon, 

2009; Lovell et al.; 2010; Chapple et al., 2013; Forrister, 2018). Aproximadamente 11000 

instalações sedeadas na Europa estão inseridas neste mercado e, coletivamente representam 

45% das emissões de GEE europeias19. Por todos os motivos mencionados, o C.E.L.E é 

visto como um protótipo de um futuro sistema global para a transação de carbono (Engels, 

2009; Chapple et al., 2013). 

Entretanto, no âmbito do MDL, foram surgindo vários programas que fomentam a redução 

das emissões de GEE por parte das empresas (instalações) localizadas nos países 

desenvolvidos, como por exemplo o programa das Nações Unidas20), dando origem à 

emissão de CERs, os quais também adquiriram valor de mercado, uma vez que a UE aceitou 

incluir para transações no CELE, tanto EUAs como CERs. Contudo, o mercado para os 

CERs é considerado menos líquido e mais opaco (Deloitte, 2007), característica justificada 

pelas barreiras impostas à sua obtenção, de origem operacionais, legais e regulatórias. 

 

Após a fase de aprendizagem do CELE, um determinado número de problemas foi 

identificado (MacKenzie, 2009; Chapple et al., 2013), nomeadamente, um número 

                                                 
19 Disponível em https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en. Consulta em 18 de maio de 2018. 
20 Disponível em https://unfccc.int/process-and-meetings/the-kyoto-protocol/mechanisms-under-the-kyoto-protocol/the-clean-

development-mechanism. Consulta em 30 de janeiro de 2019. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
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excessivo de LEAG, o que resultou em preços de mercados voláteis e lucros significativos 

para as entidades geradoras de eletricidade. De acordo com Giner (2014), em 2009, 

verificou-se uma grande revisão para fortalecer o sistema, de modo que a fase III é baseada 

em regras mais harmonizadas. Note-se ainda, que o leilão, ao invés da atribuição gratuita, 

é o método-padrão para esta fase. Contudo, para os setores que não pertencem à produção 

de eletricidade, a transição está a ser efetuada progressivamente ao longo da fase III. 

Pretendia-se a atribuição, por meio de leilão, de cerca de 48% das licenças nesta terceira 

fase. Contudo, devido ao excesso de licenças de emissão (na ordem dos 2 biliões) adiou o 

leilão de 900 milhões de licenças (Giner, 2014).  

 

 

1.3.2. Os leilões versus a atribuição gratuita  

Logo após a ratificação do Protocolo de Quioto, os vários artigos apontavam as vantagens 

e desvantagens dos possíveis mecanismos que aquele iria preconizar. Holmes e Friedman 

(2000) argumentam que a escolha entre o leilão e a atribuição gratuita poderia depender do 

peso do possível aumento da eficiência económica associada a uma abordagem leilão 

contra o oportunismo político de uma abordagem de atribuição gratuita. A preferência pelo 

leilão em relação à atribuição gratuita, pode basear-se nos seguintes argumentos (Cramton 

e Kerr, 2002): permite a redução da distorção de impostos, gera uma maior flexibilidade 

na distribuição dos custos, providencia mais incentivos para a inovação e reduz a 

necessidade de contenção política nos argumentos para a atribuição gratuita das licenças. 

Oberdornfer, Rennings e Sahin (2006) afirmam ainda que o sistema de leilão será o mais 

apropriado a longo prazo, pois encontra a forma mais barata de reduzir as emissões de GEE 

para a economia, estimula o progresso tecnológico e separa o comércio de licenças de 

emissão de questões como a política de distribuição e energia, que podem influenciar a 

eficiência do sistema de comércio de licenças. 

 

Para a fase III do CELE, a decorrer desde 2013 e até 2020, foram alteradas as regras de 

atribuição gratuita das licenças de emissão pela Diretiva 2009/29/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de abril. A venda em leilão passaria a constituir o princípio 

básico de atribuição ao invés da atribuição gratuita a 100%. A diretiva assume esta forma 

de atribuição como “a forma mais simples e geralmente considerada como o sistema 

economicamente mais eficiente”, a qual “deverá igualmente eliminar os lucros aleatórios e 
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colocar os novos operadores e as economias com uma velocidade de crescimento acima da 

média ao mesmo nível competitivo que as instalações existentes.” Assim sendo, como 

consequências desta revisão os PNALEs deixariam de ser necessários. Contudo, a Decisão 

da Comissão nº 2013/448/UE, de 5 de setembro, adiou o sistema de leilão e alocou 

gratuitamente licenças de emissão para o período 2013-202021.  

 

A Diretiva 2009/29/CE estabelece que a quantidade total de licenças de emissão para venda 

em leilão por cada estado-membro deve ter a seguinte composição (art. 10º):  

a) Distribuição de 88% entre os estados-membros, em partes idênticas à quota-parte 

de emissões verificadas ao abrigo do regime comunitário em 2005 ou à média do 

período de 2005 a 2007, consoante o valor mais elevado, do estado-membro em 

causa; 

b) Distribuição de 10% entre os estados-membros para fins de solidariedade e 

crescimento na União Europeia, aumentando assim a quantidade de licenças de 

emissão que esses estados-membros vendem em leilão, ao abrigo da alínea a) nas 

percentagens indicadas no anexo II-A; e 

c) Distribuição de 2% pelos estados-membros cujas emissões de GEE em 2005 

tenham sido, pelo menos, 20% inferiores às suas emissões no ano de base que lhes 

são aplicáveis ao abrigo do Protocolo de Quioto. A distribuição desta percentagem 

pelos estados-membros em causa é definida no anexo II-B. 

O objetivo destas novas regras seria que, para a larga maioria dos setores, até 2020, ano de 

conclusão da fase III, 70% das licenças de emissão fossem leiloadas; e que em 2013, ano 

de início da fase III, sejam fossem pelo menos leiloadas 50%. Contudo, em novembro de 

2012, um memorando da C.E.22 verificava um excedente de licenças de emissão no CELE, 

apontando a crise de 2008 como principal causa e evidenciando que a magnitude daquele 

excedente afetava o mercado até 2020 e anos posteriores, mas no curto-prazo, seria a 

transição da fase II para a fase III, a principal preocupação. Assim, o leilão de 900 milhões 

de licenças foi adiado de 2013-2015 para 2019-2020, o que ficou conhecido por back-

loading.  

 

                                                 
21 Disponível em http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=295&sub2ref=549&sub3ref=552. Consulta em 31 de janeiro de 

2019. 
22 Disponível em http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-861_en.htm. Consulta em 25 de maio de 2018. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-861_en.htm
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O leilão das licenças de emissão é organizado e colocado em prática individualmente por 

cada membro da UE, e o valor leiloado varia de setor para setor. Por exemplo, no setor 

relacionado com a produção de eletricidade, as licenças serão totalmente leiloadas, embora 

esteja contemplado uma possibilidade para sair da opção de leilão. Hopwood (2009) refere 

que as entidades cuja atividade é a geração de eletricidade, não estão sujeitas à 

competitividade internacional, pelo que estão em posição de transitar o custo com as futuras 

aquisições de licenças de emissão para os seus clientes. Com esta possibilidade pode 

entender-se a lógica por detrás da opção total de sistema de leilão para este tipo de 

entidades. Bruyn, Markowska e Nelissen (2010) verificam que os custos de oportunidade 

que geraram janelas de oportunidade no CELE durante as fases I e II, irão continuar na fase 

III, uma vez que a introdução de benchmarks conduz a que a empresa marginal pode ser 

vista como a que estabelece o preço em mercado, tendo de elevar os seus próprios preços 

para fazer face a custos mais elevados de compra das licenças de emissão que estão acima 

dos benchmarks. Já Egenhofer et al. (2011) refere que a conclusão de Bruyn et al. (2010) 

é controversa pois depende muito da intensidade das transações no setor.  

A revisão da diretiva inclui outro aspeto importante, o capítulo das emissões indiretas, 

devido ao consumo de energia elétrica por parte das instalações incluídas no comércio de 

emissões. Assim, a partir de 2013 a venda exclusivamente através de leilão constitui a regra 

no setor da eletricidade, não devendo ser atribuídas licenças de emissão a título gratuito 

para a captura e o armazenamento de CO2. A fim de evitar distorções da concorrência, os 

produtores de eletricidade podem receber licenças de emissão a título gratuito para o 

aquecimento e o arrefecimento urbanos, e para a produção de calor ou de frio através de 

cogeração com elevado nível de eficiência, sempre que esteja prevista a atribuição de 

licenças de emissão a título gratuito a essa produção de calor em instalações noutros 

setores. Dado que todo o setor de geração elétrica pode recorrer a leilão, isto causa um 

aumento dos seus custos, o que tem impacto, maior ou menor, no consumidor e até nas 

instalações industriais. Este impacto nos custos aumentará o risco de deslocalização nos 

setores muito intensivos no consumo de energia elétrica (Riestra et al., 2009) para outros 

setores. A consideração 21 da Diretiva 2009/29/CE refere que: 

[D]everá prever-se um regime transitório no âmbito do qual a atribuição de licenças de 

emissão a título gratuito em 2013 seja de 80% da quantidade correspondente à percentagem 

das emissões gerais a nível da Comunidade em todo o período de 2005 a 2007 geradas por 

essas instalações, como uma proporção da quantidade total anual a nível comunitário das 

licenças de emissão. Posteriormente, a atribuição de licenças de emissão a título gratuito 
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deverá diminuir anualmente em quantidades iguais, resultando na atribuição a título 

gratuito de 30% de licenças de emissão em 2020, com vista à eliminação completa da 

atribuição a título gratuito em 2027.  

 

A atribuição gratuita baseia-se num benchmarking por produto, calculado pela média de 

10% das instalações mais eficientes. A C.E. afirma que apenas garante a atribuição gratuita 

de licenças de emissão até ao benchmark para os setores que estão expostos à transação e 

que são poluidores intensivos. A esta atribuição, Riestra et al. (2009) criticam a falta de 

ponderação pela existência de diferentes famílias de produtos, o tipo e a disponibilidade do 

combustível utilizado por tecnologia e a disponibilidade da matéria-prima; e Martin, Muûls 

e Wagner (2012) criticam a falta de ponderação na restrição das empresas que podem 

passar os custos do carbono a terceiros, como é o caso das empresas geradoras de 

eletricidade, estimando que o seu rendimento potencial é de 7 milhões de euros anuais. 

Weishaar e Woerdman (2012) concluem a esse respeito que o problema político de 

rendimentos “extra à atividade ordinária”, relacionados com licenças de emissão, se 

manterão para o setor da eletricidade durante a fase III do CELE. 

 

Tendo ainda em consideração a não participação a um nível mundial, na limitação do 

aumento da temperatura global a 2ºC, poderá verificar-se um aumento de emissões de GEE 

em países não pertencentes à UE, onde o setor industrial não está sujeito a restrições de 

carbono comparáveis, existindo, portanto, aquilo a que se denominou na Diretiva 

2009/29/CE como “fuga de carbono”. Nestas condições, foi tido em conta que 

determinados setores e subsetores com utilização intensiva de energia na UE, sujeitos à 

concorrência internacional, encontrar-se-iam numa situação de desvantagem económica. 

Considerando como comprometidos os benefícios das ações ambientais da UE, esses 

setores ou subsetores ficarão sujeitos às regras da atribuição gratuita a 100%. 

 

Assim, a partir de 2013, as entidades de cada setor, para entregarem licenças por emissões 

realizadas, recorrem a uma das seguintes formas de atribuição (Riestra et al. 2009): 

 Ao leilão, para que cada setor compre as licenças de emissão para cumprir a 

sua obrigação de entrega das mesmas sob as emissões realizadas. Contudo, 

cabe à C.E. estabelecer a quantidade de licenças de emissão a leiloar; 

 À atribuição de licenças de emissão gratuita decrescente, perante um regime 

transitório, que evolua de atribuir em 2013, 80% do teto setorial de licenças, 
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para 30% desse mesmo teto em 2020, mediante a aplicação de um 

benchmarking ao nível comunitário por setor ou subsetor. Este esquema é 

aplicável aos setores industriais que, debaixo de um foco europeu, a C.E. 

determine que não se encontram expostos a fugas de carbono; 

 À atribuição gratuita a 100% (no período 2013-2020) para os setores ou 

subsetores expostos a “fuga de carbono23”, que receberão a 100% as licenças 

de emissão do seu teto setorial, de forma gratuita. A elaboração da lista 

definitiva destes ramos industriais coube à C.E.. 

 

As características do sistema de atribuição de licenças de emissão, diferenciado entre as 

fases I e II para a fase III, é resumido e comparado no quadro 1. 

 
Quadro 1: Diferenças principais entre as fases I e II e a fase III do CELE 

Fases I e II (2005 – 2012) Fase III (2013 – 2020) 

Limites nacionais Limite europeu 

Limite fixo (na fase) Limite reduzido em cada ano 

Período de 3 e 5 anos Período de 8 anos 

Atribuição gratuita baseada em emissões ao nível da 

instalação 

Atribuição gratuita baseada em benchmarks pré-determinados 

e produções históricas 

Atribuição gratuita de licenças a um nível constante Atribuição gratuita de licenças para as entidades e para a 

produção de calor a um nível dependente do tipo de produto 

Atribuição gratuita para a produção de eletricidade Não há atribuição gratuita para a produção de eletricidade 

(com exceção da derrogação) 

Não há ajustamentos à atribuição gratuita após redução 

da produção  

Correção das licenças atribuídas gratuitamente após redução 

da produção em 50%  

Fonte: adaptado e traduzido de http://www.epa.ie/climate/emissionstradingoverview/#.VoJigRWLTIU, Consulta em 18 de maio de 2018 

 

 

Os leilões devem ser realizados de forma a garantir que: 

a) Os operadores, em especial as pequenas e médias entidades abrangidas pelo regime 

comunitário, tenham acesso pleno, justo e equitativo;  

b) Todos os participantes tenham acesso às mesmas informações ao mesmo tempo e 

não prejudiquem o funcionamento dos leilões; e 

c) A organização e a participação nos leilões apresentem uma boa relação custo-

eficácia, evitando custos administrativos indevidos. 

                                                 
23 A Directiva 2009/29/CE justifica esta necessidade tendo em conta que outros países desenvolvidos e outros importantes emissores de 

GEE não participam no Protocolo de Quioto, logo poderá verificar-se um aumento de emissões daqueles gases em países terceiros em 
que o setor industrial não foi sujeito a restrições de carbono comparáveis («fuga de carbono») e, simultaneamente, determinados setores 

e subsectores com utilização intensiva de energia na Comunidade sujeitos à concorrência internacional poderão encontrar-se numa 

situação de desvantagem económica. 

http://www.epa.ie/climate/emissionstradingoverview/#.VoJigRWLTIU
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A C.E., em 2017, relata que os estados-membros têm um rendimento de 15.8 biliões de 

euros, provenientes das atividades de leilão durante o período 2013-2016, em que 

aproximadamente 80% foram utilizadas ou incluídas no planeamento, com propósitos 

energéticos de relacionados com o clima (Comissão Europeia, 2017). A figura 9 relata o 

uso daqueles rendimentos provenientes do CELE. Aquele relatório refere ainda que, em 

países como Portugal e Espanha, uma grande parte daqueles rendimentos são investidos 

em energias renováveis.  

 

 

Figura 9: Alteração no uso de rendimentos provenientes do CELE 

 
Fonte: Comissão Europeia (2017) 

 

Em termos contabilísticos e de relato financeiro, Mateos-Ansótegui (2012) referem que a 

utilização sistemática dos leilões como solução definitiva permitirá aos organismos 

emissores de normas de contabilidade e de relato financeiro o estabelecimento de uma 

mensuração fiável e comparável do ativo - licenças de emissão - reconhecidos no 

Balanço/Demonstração da Posição Financeira24, removendo as incertezas causadas pela 

atribuição gratuita daquelas.  

                                                 
24 A IAS 1 (revisão 2007) altera a denominação da demonstração financeira “Balanço” para “Demonstração da Posição Financeira”. 
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Capítulo 2. O Tratamento Contabilístico das Licenças de 

Emissão 

Este capítulo expõe a conceptualização da preparação do relato financeiro em relação às 

transações provenientes do CELE para efeitos de cumprimento.  

Em primeiro, é efetuado um enquadramento no tema das matérias ambientais no processo 

de harmonização contabilística. De seguida, foca-se a exposição dos tratamentos 

contabilísticos que foram sendo sugeridos pelos organismos reguladores, e a respetiva 

discussão que surge, consequentemente, na literatura. 

 

2.1. A harmonização contabilística no tratamento de matérias ambientais 

A exposição empresarial às matérias ambientais alcança crescente importância no mundo 

contabilístico devido à crescente necessidade empresarial, em participar e intervir nos 

acontecimentos ecológicos, que têm vindo a ganhar a sua posição na consciência dos 

mercados. Pode dizer-se que, em prol do desenvolvimento sustentável, a legislação 

ambiental foi-se tornando cada vez mais rigorosa, impondo a indivíduos e a pessoas 

coletivas a responsabilização por ações incompatíveis com a preservação do meio 

ambiente. A par destas alterações culturais, a contabilidade não foi exceção, uma vez que 

os stakeholders (ONG’s, clientes na procura de produtos e serviços menos agressivos ao 

ambiente, dos próprios detentores do capital e potenciais investidores) exigem às empresas 

uma atitude ambientalmente responsável. 

Os relatórios e contas (na conceção de Annual Reports) tomam uma importância 

significativa na comunicação da entidade com o exterior, na medida em que é um 

instrumento de transmissão de informação sobre a atividade desenvolvida e respetivos 

impactos económico-financeiros, focando-se principalmente em divulgar a informação 

relevante a investidores, financiadores, credores, e outros, em termos gerais, aos 

stakeholders ou partes interessadas. Note-se que o sucesso de uma empresa no mercado de 

capitais pode depender do tipo de relato que efetua, uma vez que é com base nestes que os 

investidores tomam as suas decisões.  

A informação relacionada com licenças de emissão e emissões de GEE é, portanto, parte 

de um leque alargado de questões ambientais, sociais e económicas, que um grande número 

de stakeholders tem verificado estar em falta nos relatórios emitidos (Erion, 2009). Não 

obstante, são uma das questões ambientais que mais tem sido alvo de regulamentações, 



60 

surgindo assim uma necessidade de adequar a contabilidade à realidade das empresas. 

Goldman Sachs (2009) afirma que o mercado de capitais reconhece a magnitude do 

impacto da transição para uma economia global com baixas emissões de GEE em empresas 

com posições competitivas e em avaliações de longo prazo. De facto, a implementação de 

um sistema de comércio intergovernamental relacionado com licenças de emissão, trazido 

para o meio empresarial, trouxe grande diversidade institucional que permite a negociação 

entre empresas e o progresso do próprio mercado (Pinske e Kolk, 2007). Na ótica dos 

profissionais, é claro que os sistemas de comércio têm um impacto direto nas 

demonstrações financeiras das entidades (PWC, 2008), especialmente os que são baseados 

num sistema cap-and-trade, e que para haver uma medida de controlo as entidades 

precisam compreender como mensurar o seu “carbon footprint” e entender a gestão do 

carbono como um ativo – o que é materialmente relevante e o que precisam de divulgar. 

 

A obrigação legal de entregar licenças de emissão para liquidar a emissão de GEE tem 

associado um risco que não tem sido divulgado adequadamente aos stakeholders, o que, de 

acordo com os vários códigos de valores mobiliários existentes associados a entidades 

participantes em mercados de capitais, consiste em incumprimento. Ragan e Stagliano 

(2007) afirmam que os utilizadores das demonstrações financeiras das entidades que estão 

sujeitas ao CELE, podem estar seriamente iludidos quando aquelas não incorporam as 

transações do mercado para efeitos de cumprimento. Adicionalmente, Erion (2009) refere 

que investidores e reguladores têm direitos legislativos para litigar contra entidades 

emissoras que divulguem informações incompletas ou imprecisas. Em 2009, a Securities 

Exchange Commission (SEC) publicou a orientação intitulada Commission Guidance 

Regarding Disclosure Related to Climate Change, a qual apresenta os seguintes exemplos 

de consequências, positivas e negativas, de legislação pendente sobre as alterações 

climáticas: o custo de compra de licenças de emissão em sistema de comércio cap-and-

trade e os rendimentos provenientes da sua venda, os dispêndios ou outros custos para 

reduzir as emissões de GEE, a alteração na procura de bens e serviços de uma empresa 

resultado direto ou indireto de regulação. Desta forma, é importante referir que nos últimos 

anos surgiram alguns desenvolvimentos à conceção do tratamento contabilístico relativo 

às matérias ambientais no âmbito dos sistemas de comércio de emissões. Contudo, nos 

últimos anos da década de 90, Gray, Kouhy e Lavers (1995) faziam ainda notar que, apesar 

de uma adesão crescente por parte das organizações, estas dedicavam muito pouco espaço 

dos seus relatórios anuais (obrigatórios) àquele relato. 
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A UE demonstrou concretizar grandes esforços com o objetivo da harmonização 

contabilística internacional, desenvolvendo estratégias direcionadas à preparação e 

apresentação de demonstrações financeiras o mais comparáveis possível. Para o efeito, a 

sua estratégia passa pela adoção das normas internacionais, emitidas pelo IASB, para as 

entidades cotadas nas bolsas de valores europeias. A Recomendação da C.E. 2001/453 de 

30 de maio de 2001, considera o processo de harmonização contabilística que está a 

decorrer no que respeita ao reconhecimento, mensuração e divulgação das matérias 

ambientais nos relatórios e contas anuais (entenda-se Relatório de Gestão e Documentos 

de Prestação de Contas) das empresas que estavam abrangidas pelas 4ª e 7ª Diretivas, assim 

como instituições financeiras (as 4ª e 7ª Diretivas foram alteradas pela Diretiva 2013/34 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de Junho). Aquela recomendação foi considerada 

pela Diretiva 2003/51/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho, no sentido 

em que as contas anuais das empresas não se limitassem a reconhecer apenas os aspetos 

financeiros, mas também os ambientais. Esta recomendação surtiu o seu efeito nos estados-

membros devido ao empenho da C.E. a uma necessidade justificada de se obter uma maior 

harmonização nos relatórios anuais das empresas pertencentes à UE para que se respeitem 

as questões ambientais.  

 

Grupos de trabalho, através de organizações ligadas ao relato financeiro como o IASB, 

FASB, SEC, G20, Financial Stability Board, têm contribuído com esforços globais, na 

promoção da fiabilidade e comparabilidade dos relatórios empresariais (UNCTAD, 2010). 

Desde 2001 que o IASB tem vindo a ser bem-sucedido na aplicação das suas normas de 

relato financeiro – International Accounting Standards (IAS), adotadas do International 

Accounting Standards Committee (IASC) e International Financial Reporting Standards 

(IFRS)25, juntamente com as respetivas interpretações, sendo hoje em dia, um dos 

normativos mais aplicado à escala global. A aplicação das normas internacionais do IASB 

em vários países, permitiu à investigação empírica, experiências sem precedentes para 

estudar as consequências da regulação contabilística e como estas consequências variam 

entre entidades e ao longo do tempo (DeGeorge, Li e Shivakumar, 2016). Porém, o papel 

do IASB na regulação do relato financeiro das matérias que surgem dos mecanismos 

criados pelo Protocolo de Quioto, tem sido pautado por adiamentos consecutivos. A secção 

2.2 expõe esta questão mais detalhadamente.  

                                                 
25 A referência ao conjunto das normas emanadas do IASB é efetuada no decorrer deste trabalho apenas como IFRS. 



62 

Em termos de matérias ambientais na generalidade, não existe uma IAS ou IFRS específica 

para a temática. Todavia, conforme exposto por Barbu, Dumontier, Feleaga e Feleaga 

(2014b), a menção às matérias ambientais é efetuada em várias normas e interpretações, 

que tratam de forma direta ou indiretamente o reconhecimento, mensuração e divulgação 

de dispêndios ambientais, ativos e/ou passivos (quadro 2). 

 

Quadro 2: Tratamento das matérias ambientais no âmbito das IFRS 

Itens IFRS com influência direta 

1. Ativos intangíveis com exploração de recursos minerais IFRS 6, IAS 36 

2. Ativos de direitos de emissão IAS 38, IAS 36 

3. Concessões, licenças, marcas registadas e itens similares  IAS 38, IAS 36 

4. Outros ativos intangíveis  IAS 38, IAS 36 

5. Ativos tangíveis IAS 38, IAS 36 

6. Ativos tangíveis com exploração de recursos minerais IFRS 6, IAS 36 

7. Inventários (resíduos) IAS 2 

8. Provisões ambientais  

(provisão para desmantelamento, remoção de ativos e de restauração do local; 

provisão para emissões de CO2; provisão para garantias, litigação ambiental, etc.) 

IAS 37 

IFRIC 5 

IFRIC 6 

IFRIC 1 

9. Subsídio governamental para direitos de emissão IAS 20 

10. Multas e impostos para propósitos ambientais IAS 37 

11. Outros dispêndios ambientais  IAS 8, IAS 38, IFRS 6 

12. Passivos e ativos contingentes  IAS 37 

Normas com influência indireta 

IAS 1, IAS 8, IAS 10, IFRS 3, 

IAS 12, IAS 32, IAS 39, IFRS 

7, IFRS 9, IAS 41 

Fonte: adaptado de Barbu et al. (2014b) 

 

Há ainda a realçar no âmbito da harmonização contabilística em torno dos comércios de 

emissões, o papel dos E.U.A.. Os E.U.A. não ratificaram o Protocolo de Quioto; 

negociaram em Copenhaga, no ano de 2009, um acordo não vinculativo que envolvia todos 

os países grandes emissores; assinaram o Acordo de Paris em 2015 mas, em 2017, o 

Presidente Donald Trump anunciou a sua retirada daquele acordo. Em termos mecanismos 

de controlo das emissões de gases, no ano de 1990, o Presidente Bush assinou alterações 

ao Clean Air Act26. Após muitos anos de debate sobre os danos das chuvas ácidas e os 

“custos de reparação” (Colby, 2000), o qual afetou o setor elétrico, foi criado o U.S. SO2 

Emission Allowance Program. Este programa tem como objetivo a redução do dióxido de 

                                                 
26 O primeiro Clean Air Act foi assinado em 1970, pelo que a problemática ambiental e de contabilização já teria sido reconhecida há 

uns anos (Ewer et al., 1992). Foi uma alteração legislativa, que respeitava os impactos económicos que poderiam dali resultar, além de 

que a atribuição gratuita do direito de emissão de GEE era uma problemática local e não mundial como se veio a tornar com o Protocolo 

de Quioto. Freedman e Jaggi (2011) referem que a alteração ao Clean Air Act de 1990 foi promulgada como solução devido à omissão 

anterior do documento à problemática das chuvas ácidas. 
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enxofre27 para os níveis de 1980, e é desenvolvido em duas fases (Johnston, Sefcik e 

Soderstrom., 2008): a fase I entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1995, tendo envolvido 263 

das unidades de geração de energia elétrica mais intensas em termos de emissões de dióxido 

de enxofre; a fase II iniciou-se em 1 de Janeiro de 2000 e fez com que as restantes 

instalações de produção de energia elétrica dos E.U.A. entrassem no programa. Aquele 

documento instruía a Environmental Protection Agency (EPA) para conduzir leilões anuais 

de licenças de emissão e monitorizar o U.S. SO2 Emission Allowance Program – programa 

ambiental nacional. Ewer et al. (1992) faz notar, que é em 1990 com o Clean Air Act, que 

os vários profissionais ligados à contabilidade ficam interessados naquela legislação, 

suspeitando que seria o início de uma série de leis ambientais que iriam afetar os seus 

clientes e colaboradores. Assim, as licenças provenientes dos direitos de emissão de 

dióxido de enxofre, provenientes da introdução do U.S. SO2 Emission Allowance Program, 

que poderiam dar origem à sua classificação como ativos financeiros, ativos fixos ou 

inventários, geravam a dúvida se seriam de facto ativo, e sendo, qual seria a base para o 

seu custo, ou se poderiam ser amortizados (Ewer et al., 1992). Não obstante, entidades 

sujeitas às regulamentações da Federal Energy Regulatory Commission (FERC) foram 

obrigadas a seguir o preconizado pela Ordem nº 552, de 31 de março de 1993, transposta 

para a USofA 101.21 (General Instruction nº21 of title 18 from Code of Federal 

Regulation), a qual prescreve o seguinte:  

 As LEAG não são reconhecidas no relato financeiro; 

 As licenças de emissão adquiridas são reconhecidas como inventário, mensuradas 

pelo seu custo; 

 Deve ser utilizado o custo médio ponderado pela utilização das licenças, numa base 

mensal, sobre as emissões reais efetuadas ou estimativas razoáveis; 

 Um gasto é reconhecido, baseado no custo histórico das licenças necessárias para 

satisfazer as emissões de CO2 realizadas no período. 

 

Para alargar aquele tratamento contabilístico a entidades que não estavam sujeitas a 

regulamentações da FERC, em 2003, a EITF reúne para discutir a Issue nº03-14 

Participants’ Accounting for Emissions Allowances under a Cap-and-Trade Program, a 

qual tinha como documento-base a Ordem nº552 da FERC. Ao fim de apenas uma reunião, 

                                                 
27 Note-se que, tal como referido na Parte I deste trabalho, o dióxido de enxofre não é considerado como um GEE, apesar de ter também 

influência no processo das alterações climáticas. 
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a EITF decide retirar a Issue nº03-14 da sua agenda de trabalhos pelo motivo de que aquela 

problemática contabilística iria além do que resulta do sistema cap-and-trade.  

Estudos posteriores consideram que a abordagem da FERC de não reconhecer as LEAG 

leva a que os ativos e os gastos das entidades estejam subestimados, distorcendo o resultado 

operacional (Fornaro et al. 2009; Griffin, 2010). De facto, se não houver recurso ou 

benefício reconhecido, não pode haver gasto ou obrigação reconhecida.  

Ernst & Young (2010) conclui que, geralmente, as entidades que transacionam licenças de 

emissão, aplicam a abordagem da FERC, ou seja, reconhecem e mensuram as licenças de 

emissão como inventários. Este tratamento contabilístico vai contra a orientação inicial do 

IASB, e mesmo contra o projeto conjunto IASB/FASB, o qual apontou para o 

reconhecimento daqueles ativos como ativos intangíveis. Assim, quaisquer outras práticas 

nos E.U.A. resultam de normas “indiretas” (Warwick e Ng, 2012; Griffin, 2010), como por 

exemplo, reconhecer licenças de emissão adquiridas (e não as atribuídas gratuitamente) 

como instrumentos financeiros negociáveis, de acordo com o prescrito na Statement of 

Financial Accounting Standard (SFAS) nº115, sobre a contabilização de tipos de dívida 

instrumentos de capital próprio. 

 

Os desenvolvimentos no tratamento contabilístico das matérias ambientais são 

influenciados especialmente pelas necessidades das partes interessadas. O relato efetuado 

deve providenciar informação ambiental relacionada com a empresa e, através dessa, suprir 

as necessidades daqueles utentes. 

 

A próxima secção incide com maior pormenor no desenvolvimento do tratamento 

contabilístico internacional do IASB sobre licenças de emissão e emissões de GEE. 

 

 

2.2. O tratamento contabilístico das licenças de emissão e das emissões de 

gases com efeito de estufa no normativo internacional 

 

2.2.1. Introdução 

Na base do funcionamento do mercado, o CELE impôs algumas regras, como a atribuição 

gratuita de licenças de emissão, a obrigação de monitorização, verificação e comunicação 
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de emissões e a devolução das respetivas licenças utilizadas no montante correspondente. 

De uma perspetiva económica, é entendido que as licenças de emissão derivadas de um 

comércio de emissões não devem ser consideradas como permissões para produzir 

emissões, mas sim assegurar que a redução das emissões de GEE é introduzida nas 

atividades das entidades. Em última análise, no caso de incumprimento, o comércio impõe 

dispêndios, penaliza economicamente as entidades, para cumprir com as obrigações 

derivadas da produção de emissões (Deloitte, 2007; Giner-Inchausti, 2007; Hudgins e 

Yoskowitz, 2010). O tratamento contabilístico das licenças de emissão e emissões de GEE 

deve assim ser um sistema de recolha, registo, análise e relato, que providencie aos utentes, 

informação sobre o propósito de redução das emissões e, o impacto económico que essa 

preocupação ambiental está a ter. Schaltegger e Burritt (2000) fazem notar, que um impacto 

financeiro induzido pela informação ambiental, comunica que o desempenho ambiental das 

empresas influenciou o seu desempenho económico e a sua posição financeira. As 

evoluções na problemática ambiental e o envolvimento das economias nacionais 

introduziram questões como a distribuição de uma “permissão” que, até há pouco tempo, 

não acarretava qualquer obrigação empresarial. As licenças de emissão, um produto 

transacionável, e as obrigações de entrega das licenças por emissões de GEE subjacentes, 

têm agora um valor mensurável (Giner, 2014). Trata-se pois, de um caso de análise atrativo 

desde a perspetiva conceptual, já que obriga a analisar as principais noções contabilísticas, 

o que exige um profundo conhecimento da Estrutura Conceptual. Giner-Inchausti (2007) 

faz notar alguma incompreensão sobre as consequências do estabelecido no CELE, a qual 

é baseada num determinado número de efeitos, por exemplo:  

i) Nas decisões dos atuais e potenciais investidores, especialmente se a entidade é 

cotada em bolsa. Pela falta de legislação no relato financeiro, é necessário ter em 

conta os critérios de reconhecimento do ativo e do passivo, e a mensuração destes 

elementos patrimoniais, assim como o resultado contabilístico; 

ii) Nas decisões dos stakeholders, na medida em que os contratos que as regulam, 

sejam de endividamento ou com os próprios empregados (pelo menos com os 

órgãos de gestão), pode determinar restrições a determinados rácios ou magnitudes 

contabilísticas, ou incentivos em função de resultados (como por exemplo stock 

options); e 

iii) Na determinação da base tributável e, portanto, do valor a pagar no conceito de 

imposto das sociedades (também sustentado por Pope e Owen, 2009). 
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A presente secção pretende explorar a ótica do IASB, um regulador com influência à escala 

mundial, no tratamento contabilístico das licenças de emissão e emissões de GEE, que 

visam o cumprimento da redução das emissões de GEE, de acordo com o estabelecido no 

Protocolo de Quioto. Com este propósito, seguidamente apresentamos o posicionamento 

do IASB no início da fase I do CELE, e a problemática no desenvolvimento de uma norma 

que se adequasse às entidades participantes no mercado. 

 

 

2.2.2. International Financial Reporting Interpretation Standards Committee 3 

– Emission Rights 

Após a criação do CELE, as dúvidas sobre a influência que teria na prática contabilística 

foram uma constante. O funcionamento do comércio de emissões, baseado em sistema cap-

and-trade, implementou a obrigatoriedade de entrega das licenças de emissão (EUAs), dos 

certificados de redução de emissões (CERs) ou das unidades de redução de emissões 

(ERUs), para propósitos de cumprimento com o objetivo de redução das emissões de GEE 

de limites legalmente impostos. Este facto apresentou EUAs, CERs e ERUs como ativos 

transacionáveis, os quais expõem os seus detentores ao risco, entre outros, ao risco de não 

cumprimento da obrigação de entrega dos mesmos ou risco de alteração adversa do preço 

(McGready, 2008). Na sequência, o IFRIC decidiu, em 2002, que deveria desenvolver uma 

interpretação para explicitar a aplicação das IFRS perante sistemas cap-and-trade. Em 15 

de maio de 2003, o IFRIC publica o Discussion Paper 1 relativo ao projeto IFRIC 3 – 

Emission Rights, o qual esteve disponível para um período de comentários. Bebbington e 

Larrinaga-González (2008) fazem notar que, grande parte da pesquisa realizada sobre o 

tratamento contabilístico (criado pela existência dos mercados de licenças de emissões), 

foi inspirada pelo regime de comércio de emissões de SO2, criado pela Environmental 

Protection Agency dos E.U.A., em 1990. Em finais de 2004, o IFRIC decidiu emitir a sua 

interpretação, a IFRIC 3, em grande parte como exposto naquele Discussion Paper – apesar 

do anúncio de tentativas subsequentes para alteração à IAS 38 e IAS 20, de forma a que a 

interpretação não fosse um caso particular daquelas normas. A IFRIC 3 especificava o 

seguinte tratamento contabilístico relativamente às licenças de emissão e emissões de GEE: 

a) As licenças de emissão são um ativo intangível; 

b) A atribuição gratuita de licenças de emissão é um subsídio do governo, o que, 

consequentemente, sugere que as licenças de emissão são reconhecidas 
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inicialmente como um ativo intangível pelo seu justo valor28 sendo a contrapartida 

correspondente um diferimento de rendimentos; 

c) Durante o período anual, enquanto a entidade emite GEE, é reconhecido um passivo 

para a obrigação de entregar as licenças de emissão anualmente. Esta obrigação é 

mensurada, no final de cada período de relato, pelo valor de mercado das licenças 

de emissão; 

d) Durante o ano, a entidade reduz o subsídio do governo (rendimento diferido), em 

base sistemática, reconhecendo esta redução nos resultados do período; 

e) As licenças são desreconhecidas pela sua venda ou pela sua entrega à entidade 

governamental, em liquidação da obrigação de entregar licenças para cobrir as 

emissões realizadas. Se as licenças de emissão forem transacionadas num mercado 

ativo, não devem ser amortizadas. 

Mais precisamente, a IFRIC 3 estabelecia que as licenças de emissão (o ativo), atribuídas 

gratuitamente ou adquiridas, eram ativos intangíveis, e assim sendo deveriam ser 

reconhecidas de acordo com a IAS 38 Ativos Intangíveis. No que diz respeito à sua 

mensuração inicial, esta interpretação referia que, as licenças de emissão que fossem 

emitidas abaixo do seu justo valor deveriam ser registadas, no momento inicial, pelo seu 

justo valor (parágrafo 6 da IFRIC 3). Relativamente ao subsídio do governo, o parágrafo 7 

daquela interpretação referia que, quando as licenças de emissão fossem emitidas abaixo 

do seu justo valor, a diferença entre a quantia paga e o seu justo valor é um subsídio de 

governo, que se encontra no âmbito da IAS 20 Contabilização dos Subsídios do Governo 

e Divulgação de Apoios do Governo. Inicialmente o subsídio seria reconhecido como um 

rendimento diferido e, subsequentemente, seria reconhecido como rendimento, em base 

sistemática, durante o período de cumprimento para o qual as licenças foram emitidas, 

independentemente de as licenças estarem detidas ou vendidas.  

Quanto ao passivo a reconhecer pela obrigação de entregar as licenças (parágrafo 8 da 

IFRIC 3), este deveria ser reconhecido no período em que as emissões ocorrem, ou seja, 

pelas emissões de GEE efetuadas. A obrigação era uma provisão no âmbito da IAS 37 

Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. Assim, esta provisão seria 

mensurada pela melhor estimativa do dispêndio ocorrido para liquidar a obrigação presente 

                                                 
28 No que respeitava à mensuração inicial das licenças de emissão, o IFRIC entendeu que devia impedir as entidades de reconhecer as 

licenças emitidas pelo governo em valores nominais, conforme permitido pela IAS 20. 
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à data do balanço. Este seria usualmente o valor presente de mercado, para o número de 

licenças de emissão necessárias para cobrir as emissões efetuadas até à data do balanço. 

A IFRIC 3 precavia ainda, que a existência ou necessidade de um comércio de licenças de 

emissão poderia causar uma redução nos cash-flows esperados a serem gerados por alguns 

ativos. Tal redução era indicativa de que aqueles ativos poderiam estar com imparidade e, 

portanto, requeria que fossem testados quanto à sua imparidade, de acordo com a IAS 36 

Imparidade de ativos (parágrafo 9 da IFRIC 3). Note-se que, o uso de uma abordagem 

líquida foi colocado de parte, um a vez que em IFRS há que atender à não compensação29 

de ativos e passivos, exceto quando permitido ou requerido por uma IFRS. Assim, o IFRIC 

não deu seguimento à hipótese de apenas reconhecer uma provisão quando as emissões de 

GEE excedessem as LEAG. 

 

No decorrer de 2005, com a IFRIC 3 em vigor a partir de março desse ano, o IFRIC 

desenvolveu a sua proposta de alteração da IAS 38, na qual pretendia introduzir uma nova 

categoria de ativos intangíveis que iriam ser revalorizados através de resultados (IASB, 

2008), e não de acordo com o atual modelo de revalorização que indica que o excedente 

deve ser reconhecido em capital próprio se não reverter uma redução anterior. Esta proposta 

surgia em reação ao ponto mais problemático do tratamento contabilístico proposto pelo 

IFRIC – o accounting mismatch: a contrapartida da alteração de valor da licença de emissão 

seria reconhecida diretamente no capital próprio, enquanto a alteração de valor do passivo 

seria incorporada em resultados, o que gerava volatilidade nos resultados contabilísticos da 

entidade (EFRAG, 2005; IASB, 2005; Giner-Inchausti, 2007; Deloitte, 2007; KPMG, 

2008; Ertimur et al., 2010, 2017; Lovell et al., 2010; Haupt e Ismer, 2011). Com toda a 

problemática em torno daquela norma interpretativa, o IASB decidiu retirar a IFRIC 3 para 

que pudesse dirigir a contabilidade de um sistema cap-and-trade de uma forma mais 

compreensiva. O fundamento da decisão do IASB incide sobre a dubitável urgência da 

interpretação, assim como nas alterações imediatas à IAS 20 e 38 que o IFRIC pedia, de 

forma a poder enquadrar a especificidade das licenças de emissão no normativo.  

O papel da C.E. parece também ter sido influenciador na retirada da IFRIC 3: a decisão de 

não endosso foi justificada com a falta de aplicabilidade da mesma devido à materialidade 

das transações comerciais das licenças de emissão.  

                                                 
29 A IAS 1 refere no parágrafo 32 o seguinte em relação à não compensação: “Assets and liabilities, and income and expenses, may not 

be offset unless required or permitted by an IFRS.” 
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Haupt e Ismer (2011) apontam ainda duas questões para as quais a IFRIC 3 não dava 

resposta: o tratamento contabilístico para os não-participantes do CELE, que podiam 

adquirir licenças de emissão para o seu comércio, para investimento, ou mesmo para fins 

especulativos; a falta de orientação sobre o tratamento contabilístico referente aos 

derivados de carbono como parte das estratégias de hedging. Foi a primeira e única vez que 

o IASB retirou uma norma de aplicação sem efetuar a sua substituição.  

Com o historial do IASB em relação à IFRIC 3 e com a lacuna prescritiva até aos dias de 

hoje, é frequente, por parte dos profissionais da contabilidade, o enquadramento das 

matérias relativas a licenças de emissão nas normas referidas pela interpretação: ativos 

intangíveis (IAS 38 e IAS 36), subsídios governamentais (IAS 20) e provisões (IAS 37), 

ainda que com algumas modificações (Lovell et al., 2010). 

Na ausência de uma indicação específica no normativo, o parágrafo 10 da IAS 8 Políticas 

Contabilísticas, Alterações de Estimativas Contabilísticas e Erros, refere, fazendo clara 

referência às características qualitativas da informação: 

“Na ausência de uma IFRS que se aplique especificamente a uma transação, outro 

acontecimento ou condição, a gerência fará julgamentos no desenvolvimento e na aplicação 

de uma política contabilística que resulte em informação que seja: (a) relevante (…) e (b) 

fiável (…).” 

Logo de seguida, o parágrafo 11 hierarquiza a ordem de aplicação de princípios 

contabilísticos a aplicar, ainda na ausência de tratamento contabilístico específico: 

“Ao fazer os julgamentos descritos no parágrafo 10, a gerência deve consultar e considerar 

a aplicabilidade das seguintes fontes por ordem descendente: (a) os requisitos das IFRS que 

tratam de questões semelhantes e conexas; e (b) as definições, critérios de reconhecimento e 

conceitos de mensuração para ativos, passivos, rendimentos e gastos na Estrutura 

Conceptual.” 

Na base do relato financeiro das IFRS subjaz a Estrutura Conceptual, a qual deve ser 

aplicada quando não existam em outras IFRS tratamentos específicos para questões 

semelhantes. A Estrutura Conceptual do IASB esteve em processo de revisão, o qual findou 

em março de 2018. O final deste processo determina que para entidades que apliquem a 

Estrutura Conceptual de 2010 no desenvolvimento de políticas contabilísticas, que não são 

especificamente tratadas no âmbito de uma norma ou interpretação, o período efetivo de 

aplicação obrigatória da Estrutura Conceptual de 2018, tem início em 1 de janeiro de 2020. 

O presente estudo incide no tratamento contabilístico de políticas contabilísticas aplicadas 
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no período 2008-2014, pelo que o que será exposto quanto à Estrutura Conceptual refere-

se à Estrutura Conceptual de 2010. 

 

O objetivo da Estrutura Conceptual é estabelecer os conceitos que estão subjacentes à 

preparação e apresentação das demonstrações financeiras para utentes externos. Define 

como características qualitativas da informação (sendo estas os atributos que tornam a 

informação proporcionada nas demonstrações financeiras útil aos utentes) a 

compreensibilidade, a relevância, a fiabilidade e a comparabilidade. Por consequência dos 

impactos na informação contabilística, face à dificuldade de reconhecimento e mensuração 

das matérias ambientais, as características qualitativas da informação podem ficar 

comprometidas e assim prejudicar o utente da informação. Assim, no âmbito das 

características qualitativas estabelecidas pela Estrutura Conceptual inerentes à preparação 

das demonstrações financeiras, torna-se exigível a qualquer entidade que se encontre 

abrangida pelo CELE, a presença de informação sobre esta sua participação (Haupt e Ismer, 

2011; CDBS, 2011). Uma das características qualitativas da informação, de acordo com a 

Estrutura Conceptual de 2010, é a compreensibilidade: para uma entidade que esteja 

presente no CELE, entende-se que essa deve tornar compreensível aos stakeholders os 

riscos específicos aos quais fica sujeita por participação no mercado e por este estar 

estritamente relacionado com a sua atividade; deve também divulgar os impactos 

financeiros que a sua participação no sistema de comércio tem no desempenho da atividade. 

Enquanto característica qualitativa também a relevância da presença naquele comércio 

deve ser considerada na elaboração das demonstrações financeiras. É relevante que a 

entidade divulgue (Young et al., 2009): como atua no seu negócio num mundo empresarial 

onde a responsabilidade ambiental está cada vez mais presente, assim como as limitações 

à emissão de GEE (inerentes a algumas atividades empresariais); a avaliação de qualquer 

lucro gerado pela produção de GEE apesar da existência de um limite máximo (cap) mais 

rigoroso e dos gastos crescentes com a emissão de CO2; uma estimativa de exposição a 

riscos futuros, criando assim uma base para elaborar indicadores de desempenho futuros. 

No que respeita à fiabilidade, esta característica qualitativa toma especial importância 

devido ao facto da entidade participante receber gratuitamente licenças de emissão e 

portanto ser-lhe permitido o reconhecimento de um ativo por um custo inicial nulo, até 

porque a fiabilidade da informação tem como atributo a prudência, logo aquele registo não 

desencadeia o registo de uma reserva. Outro atributo da fiabilidade é a plenitude, o qual 

pela mensuração inicial a um custo nulo falha pois não faz com que esteja presente nas 
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demonstrações financeiras o valor económico das licenças de emissão no contexto de um 

mercado ativo30. 

Relativamente à comparabilidade das demonstrações financeiras, esta característica 

qualitativa permite que seja possível avaliar a posição financeira de uma entidade, o seu 

desempenho e os seus fluxos de caixa e comparar estes indicadores entre períodos e com 

os de outras entidades. A comparabilidade deveria permitir aos stakeholders de uma 

entidade avaliar a sua presença no CELE nas várias fases do Protocolo de Quioto, 

especialmente no que respeita à atribuição das licenças de emissão, seja esta feita de forma 

gratuita ou em sistema de leilão, ou mista. 

 

Não obstante todo o enquadramento nas normas existentes e na Estrutura Conceptual de 

2010, há ainda a referir que o procedimento de reconhecer itens de acordo com o seu uso 

na entidade e tendo em conta a atividade operacional desenvolvida, é comum no âmbito da 

aplicação das normas do IASB (ANC, 2012). Assim, o mesmo item pode estar reconhecido 

de forma diferente nas demonstrações financeiras de duas entidades, tendo em conta a 

utilização que está a ser atribuída ao item. De acordo com este modelo, o tratamento 

contabilístico das licenças de emissão e emissões de GEE é efetuado considerando o 

modelo de negócio das entidades. O tratamento contabilístico proposto pela ANC baseia-

se neste modelo, referindo que está de acordo com o espírito das IFRS. Atualmente em 

vigor no Plan General Comptable, o Regulamento nº 2012-03 de 4 de outubro de 2012 

será apresentado com maior pormenor na secção 2.3.3. Contudo, a mensuração inicial pelo 

custo, que no caso da atribuição gratuita será um valor nulo, equipara aquele tipo de 

tratamentos a políticas off-balance sheet ou a abordagens líquidas (como a da USofA 

101.21) no sentido em que não expõem, de facto, o custo das emissões de GEE.  

 

2.2.3. O projeto conjunto no âmbito do Norwalk Agreement 

No âmbito do Norwalk Agreement, em dezembro de 2007, o Board do IASB decide dar 

seguimento aos trabalhos no projeto do tratamento contabilístico das licenças de emissão. 

Passados dois anos desde a decisão de retirar a IFRIC 3, fundamentada pela questão de 

uma real urgência de uma norma interpretativa e pela necessidade de alterações à IAS 20 

e IAS 38, o IASB verifica o crescente uso do comércio de emissões e a diversidade de 

                                                 
30 A IFRS 13 Mensuração pelo Justo valor refere que uma mensuração pelo justo valor assume que a transação de venda do ativo ou de 

transferência do passivo se realiza no mercado principal desse ativo ou passivo; ou não existindo um mercado principal, no mercado 

mais vantajoso para esse ativo ou passivo. 
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tratamentos contabilísticos utilizados na prática empresarial (IASB, 2010). Juntamente 

com os pedidos recebidos de vários organismos emissores de normas nacionais para 

abordar o tema e a indicação de que o FASB tinha recentemente adicionado à sua agenda 

o projeto referente às licenças de emissões, o IASB decide retomar a discussão do tema. 

Nesta data, o IASB decidiu limitar o âmbito do projeto às questões que surgem na 

contabilização do comércio de licenças de emissão, em vez de abordar amplamente a 

contabilização dos subsídios (que teria envolvido a reativação do projeto da IAS 20). 

Contudo, na sua reunião de maio de 2008, ao discutir o âmbito do projeto para as licenças 

de emissão, decidiu abordar o tratamento contabilístico de todas as licenças de emissão que 

fossem negociáveis e das obrigações que decorriam desse comércio, incluindo a 

contabilização das atividades que uma entidade incorre quando recebe licenças de emissão 

comercializáveis em períodos futuros, por exemplo, CERs. Nesta reunião, o Board 

confirmou que na abordagem das questões contabilísticas para este tema as opiniões não 

devem ser restringidas por IFRS existentes, mas a Estrutura Conceptual seria relevante para 

as opiniões a formar. As reuniões realizadas para discutir o tema não deram qualquer 

resultado, e só em 2009 começam a chegar a algumas considerações mais precisas. As 

discussões iniciadas pelo IASB e pelo FASB levantaram as seguintes questões: 

 As licenças de emissão devem ser consideradas como ativos? Sejam estas licenças 

atribuídas ou adquiridas no mercado? Sendo as licenças de emissão consideradas 

como ativos, como devem ser mensuradas inicialmente? 

 Qual deve ser a contrapartida do suposto ativo, para uma entidade que recebe 

licenças do Estado gratuitamente?  

 As licenças de emissão devem ser tratadas de acordo com a IAS 38 – Ativos 

Intangíveis ou com a IAS 39 – Instrumentos Financeiros (ou IFRS 9)? 

 Qual será a mensuração subsequente das licenças de emissão? 

 

Os trabalhos iniciaram-se com o debate de reconhecimento e mensuração das licenças de 

emissão, tendo em conta que as entidades estão abrangidas por um sistema cap-and-trade, 

sendo enfatizado a questão da mensuração inicial das LEAG, podendo esta ser efetuada ao 

custo ou ao justo valor. O IASB sugere que as licenças de emissão sejam reconhecidas 

como ativos e mensuradas pelo seu justo valor, argumentando que desta forma a 

informação financeira se torna mais transparente e mais útil para a tomada de decisão. 
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As discussões sobre o projeto das licenças de emissão foram adiadas em novembro de 

2010, quando o IASB e o FASB decidiram alterar o calendário de alguns projetos. Como 

resultado da pausa no trabalho neste projeto, o IASB considerou se o projeto deveria 

permanecer na agenda, como parte do seu processo de consulta, tendo naquela data sido 

publicados alguns projetos do Staff para a elaboração da norma. Destes projetos destacam-

se então o IASB/FASB Paper Agenda 7A/8A relativo ao reconhecimento de um passivo 

para as emissões em excesso da atribuição inicial e mensuração dos passivos num comércio 

de direitos de emissões e o IASB/FASB Paper Agenda 7B/8B que incide sob a mensuração 

inicial e subsequente de licenças adquiridas (ativos num sistema cap and trade).  

 

No que respeita ao reconhecimento do passivo por excesso de emissões e mensuração dos 

passivos assumidos no comércio dos direitos de emissão eram apresentadas as seguintes 

perspetivas no IASB/FASB Paper Agenda 7A/8A: 

 Perspetiva 1: se a entidade é obrigada a deter as licenças de emissão para as 

emissões de GEE, deve inicialmente mensurar o passivo com base na quantidade 

das suas emissões totais esperadas para o período de cumprimento a que as licenças 

atribuídas referem; 

 Perspetiva 2: se a entidade é obrigada a devolver apenas as LEAG, (ou seja, no 

máximo), a obrigação pela atribuição das licenças é limitada à quantidade de 

licenças atribuídas. Mas nesta perspetiva, se a entidade espera emitir mais GEE do 

que aquelas emissões cobertas pelas LEAG para o período de cumprimento (ou 

seja, emissor em excesso), deve ser reconhecido um passivo pelas emissões em 

excesso (o reconhecimento desse passivo é baseado num cálculo pro rata, que 

considera a quantidade de licenças atribuídas e as emissões reais de uma entidade) 

à medida que entidade emite durante o período de cumprimento; 

 Perspetiva 3: se a entidade é obrigada a devolver apenas as LEAG, (ou seja, no 

máximo), a obrigação pela atribuição é limitada à quantidade de licenças atribuídas. 

O passivo pelo excesso de emissões é reconhecido quando as emissões reais 

excedem a obrigação reconhecida na atribuição das licenças de emissão. 

Note-se que as perspetivas 2 e 3 diferem no momento e, portanto, no método para o 

reconhecimento do passivo pelas emissões excedentárias. A perspetiva 3 reconhece um 

passivo para as emissões em excesso quando as emissões de uma entidade excedem a 

quantidade de LEAG enquanto a perspetiva 2 efetua uma estimativa do total de emissões 
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esperadas e reconhece uma parcela desse passivo total enquanto uma entidade emite 

durante o período de cumprimento. 

Nos documentos do projeto em questão verifica-se que o próprio staff do IASB/FASB, 

após apresentar as várias perspetivas possíveis, não chega a consenso entre a aplicação das 

perspetivas 2 ou 3. A parte que sustenta a perspetiva 2 refere que uma entidade emite GEE 

durante todo o período, pelo que deve reconhecer um passivo para as emissões acima da 

atribuição gratuita. Os que apoiam a perspetiva 3 acreditam que o reconhecimento do 

passivo por excesso de emissões é a única abordagem que respeita as Estruturas 

Conceptuais emitidas por ambos os organismos, uma vez que consideram que a obrigação 

presente só existe quando a entidade não pode evitá-la, o que não ocorre até que as emissões 

de uma entidade excedam as que lhe foram atribuídas. 

 

Relativamente à mensuração inicial e subsequente de licenças de emissão, sejam atribuídas 

gratuitamente ou adquiridas no respetivo mercado (ativos num sistema cap and trade), as 

perspetivas apresentadas no IASB/FASB Paper Agenda 7B/8B são as seguintes: 

 Modelo 1 – Justo valor na mensuração inicial e subsequente; 

 Modelo 2 – Abordagem do uso esperado. 

Estes modelos não são destinados a antecipar qualquer uma das decisões do IASB, mas 

sim fornecer a informação de como o staff acredita que esses modelos de licenças de 

emissão deveriam funcionar. O staff recomenda o modelo 1 é como modelo de mensuração 

inicial e subsequente para licenças de emissão (adquiridas e atribuídas gratuitamente). 

O modelo 1 requer que as licenças de emissão detidas estejam mensuradas, inicialmente e 

em cada data de relato, pelo valor de mercado. Não obstante, a volatilidade nos resultados 

é uma preocupação constante no Paper Agenda 7B/8B. É inclusive referido, que a 

volatilidade gerada pelo excesso de licenças de emissão adquiridas, não é apropriada 

porque as licenças são um “custo de produção”. O modelo 2 requer que as entidades 

determinem o uso das licenças para estabelecer os atributos de mensuração inicial e 

subsequente. Assim, as licenças seriam classificadas como detidas para uso ou para 

negociação. Contudo, este modelo 2 levantava uma série de questões que necessitariam de 

ser discutidas em futuras reuniões, nomeadamente a definição dos critérios da intenção de 

classificar a licença, se esta é efetuada individualmente ou em portfolio, entre outras. 
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De acordo com a Agenda Consultation 2011 do IASB, publicada em julho desse ano, era 

esperado que o projeto das licenças de emissão continuasse no final desse ano, contudo, 

em inícios de 2012, o IASB ainda não tinha avançado qualquer trabalho. Em maio de 2012, 

o Board do IASB decidiu adicionar o projeto Emission Trading Schemes à sua agenda 

como um research project. Após calendarização de uma pesquisa que envolvia a 

elaboração de uma listagem sobre todos os tipos de sistemas de comércio existentes, e as 

práticas contabilísticas para os mesmos, o projeto desenvolveria uma análise sobre as 

características económicas dessa variedade de sistemas antes de uma análise das soluções 

potenciais para o relato financeiro. 

 

O Agenda Paper (AP) 6A, emitido em novembro de 2014 pelo staff, não contendo qualquer 

questão para o IASB, providencia informação base sobre como os esquemas de redução de 

emissões funcionam para suportar a descrição das questões de contabilidade relacionadas 

contidas no AP 6B. O AP 6A refere a predominância dos sistemas de comércio cap-and-

trade, identificando o CELE como o maior mercado existente; contudo, verifica a 

existência de outros tipos de mecanismos de redução de emissões. desde a suspensão do 

último projeto. Estes mecanismos são utilizados ao invés de sistemas de comércio ou como 

complemento àqueles. Exemplos desses mecanismos, referidos em Anexo ao AP 6A, são 

as taxas/impostos ao carbono ou o financiamento baseado em resultados. Contudo, naquela 

data, o staff não analisou esses mecanismos com detalhe suficiente para providenciar uma 

análise de questões de tratamento contabilístico. O mesmo acontece com as especificidades 

de sistemas de comércio cap-and-trade dissemelhantes do CELE, como é o caso do Acid 

Rain Program dos E.U.A.. Para este último, sabe-se que os participantes têm as suas 

licenças de emissão com vintage years, ou seja, licenças de emissão que têm prazo após o 

ano 2030, mas que podem ser transacionadas hoje ou podem ser retidas indefinidamente. 

Um outro apontamento do AP 6A é que os mercados de futuros aproximam as 

características dos sistemas de comércio cap-and-trade e baseline and credit, quando um 

participante neste último tipo de sistema de comércio espera um excesso ou falta de créditos 

no período de cumprimento. 

 

Em 2015, o projeto foi renomeado para Pollutant Price Mechanisms, refletindo uma 

alteração no âmbito, abordagem e direção. Entretanto, o IASB alterou para o tipo de projeto 

em research pipeline. Este tipo de trabalho indica que existe um período de tempo extenso 

para pesquisa e desenvolvimento e reconhece a especialização e o interesse de académicos. 
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O IASB divulgou, também em 2015, que adiava o desenvolvimento do projeto até que a 

Estrutura Conceptual estivesse próxima da sua finalização. Em maio de 2018, o IASB 

emitiu a Estrutura Conceptual revista, substituindo a anterior versão revista em 2010, a 

qual apresenta como data efetiva de aplicação - 1 de janeiro de 2020, com a adoção prévia 

permitida. Assim, é expectável que inicie os trabalhos daquele projeto em 2019/202031. 

 

A próxima secção apresenta os tratamentos contabilísticos preconizados por organismos 

reguladores nacionais europeus, que introduziram nos seus normativos, tratamentos 

contabilísticos específicos para o tema da exposição ao CELE para efeitos de cumprimento. 

Mais especificamente, incide no tratamento contabilístico preconizado pelos reguladores 

português, espanhol e francês, por serem os diretamente relacionados com a população do 

presente trabalho de investigação. 

 

 

2.3. O tratamento contabilístico das licenças de emissão e das emissões de 

gases com efeito de estufa no âmbito de normativos nacionais 

Ao iniciar esta secção torna-se importante referir a dicotomia de posições assumidas por 

organismos reguladores: o IASB optou por retirar a IFRIC 3, sem ter efetuado qualquer 

substituição até à data, e alguns reguladores nacionais optam por introduzir regulação 

específica para o reconhecimento, mensuração e divulgação das licenças de emissão e 

emissões de GEE, provenientes de um sistema cap-and-trade.  

Com a ausência de um normativo específico para esta matéria por parte do IASB, os 

organismos reguladores nacionais sentiram-se impulsionados a desenvolver uma ou mais 

normas contabilísticas que se aplicassem especificamente àquela temática. Apesar de na 

UE serem já alguns os reguladores nacionais que implementaram prescrição contabilística 

específica para as licenças de emissão e emissões de GEE para efeitos de cumprimento 

com o propósito do CELE (o OIC - Organismo Italiano di Contabilità, o DRSC – 

Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e.V., o AFRAG - Austrian Financial 

Reporting and Auditing Committee, o DASB - Dutch Accounting Standards Board), esta 

secção é afunilada para a ótica dos reguladores português, espanhol e francês (CNC – 

Comissão de Normalização Contabilística, ICAC – Instituto de Contabilidad y Auditoría 

                                                 
31 Disponível em https://www.ifrs.org/projects/work-plan/research-programme/#pipeline. Consulta em 31 de Janeiro de 2019. 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/research-programme/#pipeline
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de Cuentas, ANC – Autorité des Normes Comptables), por serem os que influenciam 

territorialmente a população da presente investigação. 

Em Portugal, a legislação colmatou a lacuna com a emissão da Interpretação Técnica nº4 - 

Direitos de emissão de gases com efeito de estufa - Contabilização das licenças de emissão, 

sendo esta posteriormente substituída pelo Apêndice à Norma Contabilística e de Relato 

Financeiro 26 (NCRF 26)32; em Espanha com a emissão da Resolução de 8 de fevereiro de 

2006; e em França, com o Avis n° 2004-C du 23 mars 2004 du Comité d’urgence 

posteriormente substituído pelo Regulamento 2012-03, de 4 de Outubro de 2012, sobre a 

contabilização de quotas de emissão de GEE e unidades assimiladas. Note-se que estes 

normativos seriam aplicados pelas entidades que não estão obrigadas a adotar as IAS/IFRS 

na preparação das contas consolidadas (de forma simplificada, as entidades cotadas em 

mercados europeus de valores mobiliários).  

 

 

2.3.1. O tratamento das licenças de emissão e das emissões de gases com efeito 

de estufa em Portugal 

Em 2005, é publicado no Diário da República nº 75 - II série de 18 de abril de 2005, o 

Despacho nº 8264/2005 com a homologação da Diretriz Contabilística nº29 (DC 29) – 

Matérias Ambientais, que adota a Recomendação da Comissão 2001/453, a qual indica que 

as empresas portuguesas devem divulgar informação ambiental nas demonstrações 

financeiras e no relatório de gestão, a partir de 1 de janeiro de 2006.  

 

No que respeita ao tratamento contabilístico das licenças de emissão, a CNC emitiu a 

Interpretação Técnica nº4 (IT 4) - Direitos de emissão de gases com efeito de estufa - 

Contabilização das licenças de emissão em maio de 2006, na sequência da lacuna do IASB 

e da reação de reguladores nacionais, como o espanhol, francês ou belga, terem naquela 

data já incluído tratamentos contabilísticos específicos nos seus normativos. A IT 4 

estabelecia o seguinte tratamento contabilístico, baseado na IFRIC 3: 

 As licenças de emissão devem ser reconhecidas como ativo. Se forem atribuídas 

gratuitamente, a mensuração inicial seria ao justo valor, se adquiridas no mercado 

ao custo de aquisição; 

                                                 
32 Publicado no Aviso 8256/2015 de 29 de Julho sobre a homologação das Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro do Sistema de 

Normalização Contabilística. 
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 Deve ser reconhecido um subsídio com a atribuição gratuita, pelo justo valor das 

LEAG, a imputar durante o período em que se façam sentir os respetivos efeitos 

económicos; 

 A mensuração subsequente das licenças de emissão previa o reconhecimento de 

uma amortização extraordinária - agora equiparada à perda de imparidade - se fosse 

de prever uma redução permanente do valor contabilístico (ou revertida caso os 

motivos que a originaram deixassem de existir); 

 A responsabilidade derivada da emissão de GEE, devia ser reconhecida como 

passivo e mensurada pelo uso do custo histórico em base First in First out (FiFo), 

ou, se as emissões de GEE ocorressem sem as respetivas licenças, pelo justo valor. 

A IT 4 impunha ainda requisitos de divulgação de informação financeira e não financeira 

nas Notas, como a quantidade de LEAG e de emissões de GEE (em toneladas de CO2), de 

licenças de emissão adquiridas e alienadas, multas, coimas e sanções relacionadas, e o justo 

valor das licenças detidas. 

 

Posteriormente em 2009, com a aprovação do Sistema de Normalização Contabilística 

(SNC)33, as normas contabilísticas que vigoravam - o Plano Oficial de Contas (POC) assim 

como diretrizes contabilísticas, interpretações técnicas, foram revogadas. Note-se que a 

elaboração do SNC teve como base a lógica do IASB, i.e., a emissão de normas de relato 

financeiro, por temática, ao invés da lógica anterior do POC. O POC compilava um 

conjunto de regras de reconhecimento e valorimetria para um determinado plano de contas, 

o qual convivia com esclarecimentos de matérias particulares que surgiam da evolução dos 

negócios.  

 

A Norma Contabilística e de Relato Financeiro 26 (NCRF 26) – Matérias Ambientais é 

introduzida e revoga a DC 29, mas cuja regulação é idêntica à prevista naquela diretriz. 

Contudo, o tratamento contabilístico da IT 4, não foi totalmente adotado pelo apêndice à 

NCRF 26. A principal alteração surge na mensuração subsequente das licenças de emissão, 

que agora estabelece a sua amortização sistemática. O apêndice à NCRF 26 reconhece no 

parágrafo 4 que, à semelhança do que era preconizado pelo IASB: 

                                                 
33 Adoção obrigatória a partir de 1 de janeiro de 2010 para a generalidade das empresas portuguesas, no âmbito do Decreto-Lei nº 

158/2009, de 13 de Julho, alterado pelo Decreto-lei nº 98/2015, de 2 de junho. 
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“(A) matéria em causa é transversal à presente norma e às NCRF 6 - Ativos Intangíveis, NCRF 

22 - Contabilização dos Subsídios do Governo e Divulgação de Apoios do Governo e NCRF 

21 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.” 

Os parágrafos seguintes do Apêndice à NCRF 26 – Matérias Ambientais estabelecem o 

seguinte no que respeita ao reconhecimento e mensuração das licenças de emissão de GEE: 

 As licenças de emissão são reconhecidas como ativo intangível, quer tenham sido 

atribuídas gratuitamente, quer tenham sido adquiridas no mercado, mensuradas ao 

justo valor, que se presume coincidir com o custo de aquisição quando adquiridas 

a título oneroso; 

 Em contrapartida do reconhecimento das LEAG será reconhecido um subsídio; 

 A emissão de GEE deve ser reconhecida como gasto, ao custo das licenças detidas, 

segundo a fórmula de custeio FiFo; 

 Em contrapartida do reconhecimento da emissão de gases com efeito estufa deve 

ser reconhecida a respetiva amortização do ativo intangível; 

 As emissões de GEE acima das licenças detidas devem ser reconhecidas como uma 

responsabilidade, nos termos da NCRF 21 — Provisões, Passivos Contingentes e 

Ativos Contingentes; 

 No caso de a entidade emitir GEE sem ser detentora das respetivas licenças, a 

mensuração deve ser feita pela melhor estimativa de preço para a sua obtenção; 

 De forma similar à IT 4, exige divulgações financeiras e não financeiras. 

 

Este apêndice não faz referência sobre a tipologia das licenças de emissão (EUAs, CERs 

ou ERUs), mas incide fundamentalmente sobre EUAs. Também não faz referência ao 

tratamento contabilístico de licenças de emissão detidas com o objetivo de negociação (seja 

diretamente ou por remissão). 
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2.3.2. O tratamento das licenças de emissão e das emissões de gases com efeito 

de estufa em Espanha 

Em 2006, o ICAC emitiu a Resolução de 8 de fevereiro, que aprovou as normas para o 

reconhecimento, mensuração e divulgação das licenças de emissão. Aquela norma foi de 

aplicação obrigatória para todas as entidades que elaboraram as suas contas anuais, 

individuais e consolidadas, em conformidade com os princípios e critérios contidos no 

Código Comercial e para as entidades às quais foram atribuídas licenças de emissão 

gratuitas de acordo com o Plan Nacional de Asignación (PNA) (Cuesta, Moneva e 

Larrinaga, 2006; López Gordo e López Gordo, 2007; Moneva e Ortas, 2010), tal como 

designado no âmbito de aplicação daquela Resolução. 

 

À semelhança do que já foi descrito para Portugal, aquela Resolução reconhecia também 

que a criação do CELE levantou, do ponto de vista contabilístico, várias perguntas sobre o 

tratamento a conferir a qualquer das operações que a caracterizam, mais não seja porque 

ambos os regulamentos, português e espanhol, se basearam na IFRIC 3. Contudo, tal como 

para as entidades portuguesas, a atribuição gratuita e a exigência de entrega de licenças de 

emissão equivalentes às emissões de gases feitas durante o ano, foram o ponto de partida 

de discordâncias contabilísticas, aumentando assim as discussões internacionais sobre o 

que fazer constar dos relatórios e contas anuais das entidades.  

A Resolução de 8 de fevereiro de 2006 estabeleceu o seguinte, incluindo a referência 

cruzada para o tratamento contabilístico de CERs e ERUs: 

 As licenças de emissão serão reconhecidas como ativos intangíveis, quando nascem 

para a entidade os direitos que as originam (sendo que, neste caso, entende-se que 

o direito nasce no início do ano ao qual correspondem), sejam eles atribuídos 

gratuitamente, adquiridos ou gerados pela entidade; 

 As licenças de emissão serão mensuradas inicialmente pelo seu preço de compra 

ou custo de produção; contudo, para as LEAG ou adquiridas por um preço 

substancialmente inferior ao seu valor de mercado, o preço de compra a considerar 

será o valor de mercado no momento da aquisição (note-se que as LEAG serão 

mensuradas inicialmente pelo seu valor de mercado com referência ao início do ano 

ao qual correspondem); 

 No que se refere à mensuração subsequente daqueles ativos, estes não devem ser 

objeto de amortização. Contudo, devem reconhecer-se perdas por imparidade 
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quando a sua quantia escriturada não seja recuperada pelos benefícios económicos 

gerados, de forma a cobrir todos os gastos e perdas. A perda por imparidade será 

revertida quando as causas que motivaram a redução do seu valor desapareçam; 

 Os gastos relativos à emissão de GEE requerem que se estime uma provisão para 

riscos e encargos. A mensuração desta provisão é determinada considerando que a 

obrigação será cancelada:  

o Em primeiro lugar, com a quantia escriturada das LEAG se estas se 

mantiveram na entidade, imputando a quantia das emissões realizadas em 

proporção às emissões totais previstas para o período completo para o qual 

tenham sido atribuídas; 

o Em segundo lugar, tendo em conta as restantes licenças de emissão que 

figurem no Balanço da entidade. O gasto correspondente a esta parte da 

obrigação quantifica-se tendo em conta o método do custo médio ponderado 

ou o preço médio dessas licenças de emissão; 

o Por último, quando a emissão de GEE gera a necessidade de a entidade 

adquirir ou gerar licenças de emissão, deve ser quantificada a melhor 

estimativa possível para cobrir o défice dessas licenças. 

 No que respeita à contrapartida das LEAG, os subsídios não reembolsáveis 

associados às licenças de emissão, atribuídos a título gratuito ou por um valor 

substancialmente inferior ao seu valor de mercado, reconhecem-se como 

rendimentos diferidos (em capital próprio), e imputam-se como rendimentos 

extraordinários, à medida que se imputam os gastos associados às emissões de GEE 

relacionados com as LEAG; 

 As licenças de emissão serão desreconhecidas do Balanço quando forem 

transmitidas a terceiros, entregues ou por caducidade; 

 Às licenças de emissão adquiridas através do envolvimento em MDL ou de 

Implementação Conjunta (portanto, CERs ou ERUs), aplica-se o disposto na 

Resolução de 9 de maio de 2000 do ICAC, Norma Quinta – Produção Conjunta, a 

qual estabelece critérios para a determinação do custo de produção; 

 Nas Notas deverá constar informação financeira e não financeira sobre as LEAG e 

as emissões de GEE. 
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Assim, tendo em conta que a contabilização das licenças de emissão pode ser algo 

complexa à medida que as operações de uma entidade se diversificam, esta Resolução do 

ICAC simplificou o tratamento contabilístico a preconizar e respetiva divulgação de 

informação a efetuar (Cuesta et al., 2006). Tendo em conta o exposto, Moneva e Ortas 

(2010) argumentam que a aproximação modelo espanhol à IFRIC 3 expôs os mesmos 

critérios díspares entre o ativo e o passivo relacionado, sendo que a introdução do novo 

Plan General de Contabilidad (PGC) de 2007 não gerou alterações relevantes na 

contabilização das licenças de emissão, pois mantiveram-se os critérios das Resoluções, 

exceto no que contradiga o Real Decreto. Também a Resolução de 28 de maio de 201334 

não altera as normas estabelecidas pela Resolução de 8 de fevereiro de 2006, para as LEAG 

usadas para efeitos de cumprimento, apesar de fazer menção às alterações do CELE na 

atribuição das licenças de emissão – leilão versus atribuição gratuita. 

Contudo, em 2016, através da emissão do Real Decreto nº 602/2016, o ICAC oficializa 

uma alteração aos princípios contabilísticos da Resolução de 8 de fevereiro de 2006, o qual 

entra em vigor em 1 de janeiro desse mesmo ano. Esta alteração, seguindo a discussão 

internacional, preconiza o reconhecimento das LEAG em inventários, justificada pela sua 

permanência geral de curto prazo no património das entidades. 

 

2.3.3. O tratamento das licenças de emissão e das emissões de gases com efeito 

de estufa em França 

Em 2004, quando surge o Avis n° 2004-C du 23 mars 2004 du Comité d’urgence sobre a 

contabilização das licenças de emissão de GEE nas contas individuais e consolidadas, o 

Conseil National de la Comptabilité, juntamente com o Comité de la Réglementation 

Comptable, eram os organismos responsáveis pela normalização contabilística em França, 

em que o último respondia, desde 1998, perante o primeiro. 

O Avis n° 2004-C du 23 mars 2004 du Comité d’urgence sobre a contabilização das 

licenças de emissão de GEE nas contas individuais e consolidadas, pretendeu efetuar uma 

distinção do tratamento contabilístico daquelas licenças na ótica das empresas industriais 

e das empresas comerciais. Para estas últimas, o Aviso concluía que, na medida em que a 

detenção das licenças não estava vinculada a um processo de produção que gere emissões, 

                                                 
34 Resolución de 28 de mayo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), por la que se dictan normas de 

registro, valoración e información a incluir en la memoria del inmovilizado intangible. 
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esses ativos não têm contrapartida no balanço e as emissões não devem ser consideradas. 

As entidades comerciais que detivessem aquelas licenças, embora não sejam consideradas 

como instrumentos financeiros, reconheceriam em “Outros títulos que conferem o direito 

de propriedade”35. A redução da quantia escriturada era reconhecida como uma perda por 

imparidade e as mais e menos-valias de cessão eram reconhecidas em resultados. 

Para as empresas industriais, o aviso prescrevia o que se apresenta seguidamente, de forma 

resumida: 

 As licenças de emissão, atribuídas gratuitamente ou adquiridas, eram reconhecidas 

como ativos intangíveis; 

 As LEAG eram mensuradas inicialmente pelo valor de mercado (de acordo com 

artigo 322-1-10 do regulamento n°99-03 modificado pelo regulamento n°02-10, o 

valor de venda é o valor que se poderia obter, na data de fecho, da venda de um 

ativo - uma transação concluída em condições normais de mercado, líquida dos 

custos de venda); 

 A natureza do reconhecimento inicial da contrapartida das LEAG é uma conta de 

passivo específica – Quotas de emissão atribuídas pelo Estado36; 

 As emissões de GEE são reconhecidas em gastos e como um passivo 

correspondente às respetivas licenças de emissão a devolver ao Estado, mensuradas 

pelo valor de entrada das LEAG ou, quando aplicável, pela parte que excede as 

licenças detidas, pelo valor de fecho; 

 Simultaneamente ao reconhecimento das emissões de GEE como gasto, a conta de 

passivo “Quotas de emissão atribuídas pelo Estado” reduz pela imputação a 

rendimentos; 

 No Anexo às demonstrações financeiras, as entidades devem divulgar em 

“Compromissos Recebidos”, a parte remanescente das licenças a receber no 

período de 3 ou 5 anos. 

A ANC é instituída em 2009 e, a partir de 1 de janeiro de 2010, agrupa as competências do 

Conseil National de la Comptabilité e do Comité de la Réglementation Comptable, 

tornando-se o principal organismo de normalização contabilística em França, com o 

objetivo de simplificar o mecanismo nacional de adoção das normas contabilísticas 

existentes.  

                                                 
35 Tradução própria. O Aviso refere o uso da conta 504 Autres titres conférant un droit de propriété.  
36 Tradução própria. O Aviso refere o seguinte: la contrepartie au passif des quotas d’émission comptabilisés à l’actif est un compte de 

régularisation spécifique, 489 - Quotas d’émission alloués par l’État. 
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Em 2012, uma alteração ao código ambiental37, faz com que a ANC conclua que a 

regulamentação é necessária para todas as empresas, estejam elas sujeitas ou não, às 

obrigações previstas no caso de emissões de GEE. A proposta de regulação (ANC, 2012) 

defendeu que era necessária uma análise económica do mercado das licenças de emissão 

para permitir uma norma contabilística adequada, baseada na natureza específica das 

licenças de emissão e na sua gestão. A gestão das licenças de emissão envolve o objetivo 

para os quais as entidades adquirem as licenças, a obrigação de compra para as entidades 

que emitem GEE e as compras voluntárias com a finalidade de negociação. Com estas 

questões de base, a ANC emite o Regulamento nº 2012-03 de 4 de outubro de 2012 relativo 

à contabilização das quotas de emissão de GEE e unidades assimiladas, o qual estabelece 

o seguinte: 

 As licenças de emissão podem ser detidas quer para cumprir as obrigações relativas 

às emissões de GEE, quer para serem vendidas; assim, as licenças de emissão 

podem ser realizadas para dois fins distintos:  

o Para cumprir os requisitos do regulamento das emissões de GEE (modelo 

económico de “produção”) e/ou;  

o Para fins comerciais (modelo de trading económico). 

 Ambos os modelos de negócios podem coexistir dentro da mesma empresa. 

Assim, a ANC definiu dois tratamentos contabilísticos distintos, baseados no modelo de 

produção e no modelo de trading. De seguida apresenta-se o preconizado para o modelo 

de produção tendo em conta que o ponto de interesse deste trabalho é o tratamento 

contabilístico das licenças de emissão e emissões de GEE que têm a sua origem no CELE, 

com o objetivo de suprimir as necessidades da atividade operacional da entidade.  

Para o modelo de produção, o Regulamento nº 2012-03 de 4 de outubro de 2012, 

incorporado no Regulamento nº 2014-03 de 5 de junho de 2014 - annexe au reglement 

relatif au Plan General Comptable, indica o seguinte tratamento contabilístico a 

preconizar: 

 As licenças de emissão, atribuídas gratuitamente38 ou adquiridas, são reconhecidas 

em inventários e mensuradas inicialmente pelo seu custo (o que, no caso das LEAG, 

dá origem a um registo contabilístico por um valor nulo); 

                                                 
37 Em legislação através da Ordonnance n°2012-827 du 28 juin 2012. 
38 A atribuição gratuita ocorre nos termos do n.º 2 do artigo L.229-7 do Código Ambiental. 
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 As licenças de emissão são itens intermutáveis cujas regras de avaliação seguem o 

método FiFo ou o custo médio ponderado; assim, as licenças de emissão são 

consumidas pelas emissões de GEE; 

 A obrigação para retornar as licenças de emissão ao Estado é um passivo quando 

resulta em uma obrigação para comprar licenças; o cumprimento das obrigações, 

i.e., a emissão de GEE, não é por si só um passivo. A mensuração do passivo é o 

custo das licenças de emissão necessárias para cobrir as emissões de GEE 

realizadas, sendo o passivo extinto através da compra das licenças. 

 

Em resumo, na data de relato, a entidade reconhece um passivo se as emissões de GEE são 

mais elevadas do que as licenças de emissão detidas pela entidade, mensurado pelo custo 

das licenças necessárias a adquirir por emissões realizadas. Por outro lado, a entidade 

reconhece um ativo (inventário) se as emissões de GEE são inferiores às licenças de 

emissão detidas pela entidade, o que corresponde às licenças de emissão disponíveis para 

cobrir as emissões de GEE futuras. 

 

 

2.3.4. Comparação do tratamento contabilístico preconizado pelos normativos 

nacionais: Portugal – Espanha-França 

Para uma melhor visualização das similitudes e diferenças dos regulamentos contabilísticos 

nacionais, elaborou-se o quadro 3 que explicita resumidamente o preconizado por cada 

organismo regulador.  
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Quadro 3: Comparação dos critérios nacionais (e da IFRIC 3) de reconhecimento e mensuração das LE e emissões de GEE 

Critérios de 

reconhecimento e 

mensuração 

IFRIC 3 
Portugal1 Espanha2 França3 

Antes de 1/1/2010 Após 1/1/2010 Antes de 1/1/2016 Após 1/1/2016 Antes de 1/1/2013 Após 1/1/2013 

Reconhecimento das 

LEAG 

Ativo Intangível / 

Subsídios 

(Rendimentos a 
reconhecer) 

Ativo Intangível / 

Subsídios 

(Rendimentos a 
reconhecer) 

Ativo Intangível / 

Subsídios (Capital 

Próprio) 

Ativo Intangível - 
Derechos de emisión de 

gases de efecto 

invernadero / Subsídios - 
Ingresos imputados al 

património neto 

Inventários - Materias 
primas y otros 

aprovisionamientos4 / 

Subsídios - Ingresos 
imputados al património 

neto 

Ativo Intangível / 

Passivo - Quotas 

d’émission alloués par 
l’État 

Inventários 

Reconhecimento das 

LE adquiridas 
Ativo Intangível Ativo Intangível Ativo Intangível Ativo Intangível 

Inventários – Materias 
primas y otros 

aprovisionamientos 

Ativo Intangível Inventários 

Mensuração inicial 

das LEAG 
Valor de mercado Justo valor Justo valor Valor de mercado (justo valor) 

Valor de mercado 

(valor de venda) 
Valor nulo 

Mensuração inicial 

das LE adquiridas 
Custo de aquisição 

Custo de aquisição 

(justo valor) 

Custo de aquisição (justo 

valor) 
Custo de aquisição ou Custo de produção Custo de aquisição Custo de aquisição 

Mensuração 

subsequente das LE 

Modelo do Custo ou 
da Revalorização (sem 

amortizações) 

Custo menos 
Amortizações 

Acumuladas 

Custo menos Perdas por 

imparidade acumuladas 

(amortização 
extraordinária) 

Custo menos Perdas por Imparidade Acumuladas  

(correções de valor por imparidade) 

Custo menos Perdas 

por imparidade 
acumuladas  

(correções de valor por 

imparidade) 

Custo ou Custo de 

aquisição de 

equivalente (melhor 
estimativa)5 

Reconhecimento e 

mensuração das 

emissões de GEE 

Perda operacional / 
Provisões 

pela melhor estimativa 

(usualmente o valor de 
mercado) 

Gasto com 
amortização / 

Amortizações 

acumuladas 
usando o FIFO 

Perda operacional / 

Passivo 

usando o FIFO 

Perda operacional / Provisões 

usando: 1) a QE das licenças detidas pela percentagem 
das emissões de GEE realizadas face às emissões totais, 

2) o CMP das restantes licenças detidas 

Gasto / Passivo 

pelo valor de entrada 

das LEAG 

Perda operacional / 
redução de 

Inventários  

usando o FIFO ou o 
CMP 

Reconhece o subsídio como rendimento ao longo dos períodos em que os gastos respetivos devem ser compensados --- 

Reconhecimento de 

emissões GEE acima 

das LE detidas 

Gasto / Provisão 
pela melhor estimativa (quando a obrigação excede a QE das licenças de emissão detidas) 

(No caso de Portugal, antes de 1/1/2010, era preconizado o justo valor para este reconhecimento) 

Gasto / Passivo 

pelo valor de fecho 

Passivo ao custo de 

aquisição para 

licenças de emissão 

necessárias para 
cobrir as emissões 

verificadas 
1 O normativo português apresenta dois tratamentos contabilísticos, devido à alteração legislativa introduzida para períodos que iniciem em 1 de janeiro de 2010 ou após essa data. O tratamento contabilístico em vigor até 1 de janeiro de 2010 foi introduzido pela IT 4. Para os períodos após 

1 de janeiro de 2010, o Aviso 15654/2009 de 7 de setembro (alterado pelo Aviso 8256/2015 de 29 de julho) altera o tratamento contabilístico previsto naquela IT. 
2 O normativo espanhol apresenta dois tratamentos contabilísticos, devido à alteração legislativa introduzida para períodos que iniciem em 1 de janeiro de 2016 ou após essa data. O tratamento contabilístico em vigor até 1 de janeiro de 2016 foi introduzido pela Resolução de 8 de fevereiro 

de 2006 e pela Resolução de 23 de maio de 2013. O Real Decreto 602/2016 altera o tratamento contabilístico das Resoluções mencionadas, para períodos a partir de 1 de janeiro de 2016, mas apenas no que diz respeito à natureza das licenças de emissão detidas para cumprir com a obrigação 

de liquidar as emissões de GEE realizadas. 
3 O normativo francês é apresentado em dois tratamentos contabilísticos, devido à alteração legislativa introduzida para períodos que iniciem em 1 de janeiro de 2013 ou após essa data. O Avis nº 2004-C du 23 mars du Comité d’urgence estabelecia o tratamento contabilístico preconizado 

até 1 de janeiro de 2013. O Réglement nº 2012-03 du 4 Octobre 2012 altera o tratamento contabilístico das licenças de emissão de GEE e unidades assimiladas, mas a comparação refere-se apenas ao modelo de produção e exclui o modelo de trading. 
4 As licenças de emissão cujo consumo ocorrerá após o período de 1 ano, deverão ser apresentadas em linha separada. 
5 Art. 214-24 do Plan Comptable General: Em casos excecionais quando, à data de relato, não é possível determinar o custo de aquisição ou de produção pela aplicação dos princípios de mensuração genéricos, os inventários são mensurados ao custo de aquisição ou de produção de bens 

equivalentes (determinados ou estimados), na data mais próxima da aquisição ou produção dos ditos inventários. 

Fonte: elaboração própria 
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Os tratamentos adotados em Portugal e Espanha (até 1 de janeiro de 2016) são similares 

entre si – baseados em abordagens brutas - e similares a alguns princípios estabelecidos na 

IFRIC 3, ainda que com algumas diferenças, que minimizassem os accounting mismatches 

que surgiram como crítica principal à interpretação. Estes tratamentos contabilísticos são 

particularmente distintos do prescrito pela ANC – baseado em abordagem líquida - o que 

pode comprometer a comparabilidade da informação financeira. O normativo 

contabilístico espanhol, à semelhança da IFRIC 3, refere que as licenças de emissão detidas 

não devem ser amortizadas, e sim testadas quanto à imparidade. Por outro lado, o 

normativo espanhol não permite o modelo de revalorização para mensuração subsequente 

das licenças de emissão. A Resolução de 8 de fevereiro estabelece também o 

reconhecimento de uma obrigação que mensura as licenças de emissão a entregar após o 

período de emissões, primeiro por referência à proporção das emissões de GEE face às 

emissões totais estimadas (se estiverem cobertas por LEAG), posteriormente por referência 

ao custo médio ponderado ou ao preço médio das licenças detidas, e por último, pela melhor 

estimativa do custo para cobrir as emissões em excesso (face às licenças detidas).  

O normativo contabilístico português estabelece as amortizações das licenças de emissão 

detidas, que reduzem o valor do ativo, pelas emissões de GEE mensuradas ao FiFo, e 

apenas estabelece o reconhecimento de uma provisão quando as emissões de GEE excedem 

as licenças de emissão detidas.  

O normativo contabilístico francês é o que se apresenta mais distante da prescrição da 

IFRIC 3. Estabelece que as licenças de emissão fazem parte do custo do inventário e, 

portanto, são incluídos no custo das matérias consumidas no momento em que o inventário 

é consumido (pelas emissões de GEE). O regulamento da ANC estabelece o valor nulo 

como mensuração inicial para as LEAG, ao invés do justo valor como é preconizado pelos 

normativos português e espanhol. Acresce que estas licenças (atribuídas gratuitamente ou 

adquiridas) ficam mensuradas pelo seu custo histórico, não contemplando assim as 

variações de valor de mercado. 

 

A secção seguinte apresenta a discussão existente na literatura gerada pela problemática 

que existe em torno do tratamento contabilístico das licenças de emissão e emissões de 

GEE.   
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2.4. A discussão dos tratamentos contabilísticos das licenças de emissão e 

das emissões de gases com efeito de estufa 

 

2.4.1. Introdução 

Antes de expor a perspetiva financeira relacionada com as licenças de emissão e emissões 

de GEE, uma outra perspetiva surge na medida em que considera que o tratamento 

contabilístico das licenças de emissão deve ter em consideração a ética da ecologia social 

(Zhang-Debreceny, Kaidonis e Moerman, 2009). De acordo com esta ótica, a licença de 

emissão não pode ser vista como um ativo da empresa nem como um passivo, considerando 

que o reconhecimento como ativo incentiva à redução dos esforços para a mitigação da 

poluição efetuada e o reconhecimento como passivo firma a permissão para poluir. Aqueles 

autores concluem que a natureza das licenças de emissão a partir de uma abordagem de 

ecologia social, torna a mensuração dos benefícios económicos futuros uma questão 

irrelevante, prevalecendo a coexistência de seres humanos com o meio ambiente.  

A literatura existente providencia várias perspetivas relacionadas com a contabilidade do 

carbono (carbon accounting). Ascui e Lovell (2012) referem as várias direções na 

literatura, iniciando por englobar as várias definições de contabilidade do carbono (figura 

10). 

Figura 10: Definições de Carbon Accounting 

1) 2) 3) 4) 5) 

Estimativa do Carbono por Emissões para a atmosfera 

Cálculo Dióxido de carbono Eliminações da atmosfera 

Mensuração Gases com efeito de estufa Licenças de emissão 

Monitorização  Obrigações por emissões 

Relato  Reduções de emissões 

Validação  Instrumentos financeiros ou legais 

Verificação  Interligações dos anteriores 

Auditoria  Trocas/Transações de quaisquer dos anteriores 

  Impactos nas alterações climáticas 

  Impactos das alterações climáticas 

 

10) 9) 8) 7) 6) 

De investigação Obrigatórios com objetivos Global a um nível 

De cumprimento Voluntários Nacional 

De relato / divulgação  Regional (subnacional) 

Para benchmarking  Cívico 

De auditoria  Organizacional 

De informação  Empresarial 

Para marketing  Projeto 

outros  Instalação 

  Evento 

  Produto 

  Cadeia de valor 

Fonte: adaptado de Ascui e Lovell (2012) 
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Note-se que, apesar do fator monetário estar implícito na definição de carbon accounting 

de Ascui e Lovell (2012), existem várias formas de considerar os valores monetários na 

gestão empresarial do carbono, como por exemplo, na introdução do custo do carbono nos 

orçamentos ou nos custos operacionais (Burritt et al., 2011).  

Inicialmente, foi esperado que os próprios sistemas de mercado providenciassem uma 

resposta adequada ao tratamento contabilístico a preconizar (MacKenzie, 2009), através da 

imposição a uma maior transparência dos métodos de cumprimento (Souchik, 2013). Mas, 

com o desenvolvimento do CELE, foram sendo identificados alguns problemas que davam 

início à ênfase da importância do tratamento contabilístico das licenças de emissão 

(Johnston et al., 2008; Cook, 2009), nomeadamente o facto das atividades económicas, 

direta ou indiretamente relacionadas com a emissão de GEE, terem passado de uma 

atividade previamente sem custo, para uma atividade dispendiosa. De uma perspetiva de 

gestão da entidade, a minimização do impacto desta nova legislação ambiental seria 

possível através da implementação de duas políticas, em termos individuais ou de 

coexistência. Aquelas opções incidem na implementação de atividades de redução de 

emissões e/ou transpondo os custos das emissões de GEE para seus clientes (Sjim, Neuhoff 

e Chen, 2006; Chapple et al., 2013). Todavia, para mitigar o impacto económico que a 

emissão dos GEE teria inicialmente nas atividades das empresas, os governos mitigaram 

esse dispêndio, com a atribuição de licenças gratuitas – o sistema de grandfathering.  

A atribuição gratuita das licenças de emissão, como base para minimizar o custo para as 

entidades participantes no comércio, tem sido o fator de maior discussão para 

internalização no relato financeiro. A interpretação da licença de emissão como uma 

permissão para poluir tem estado constantemente em discussão, seja por parte dos 

reguladores, dos profissionais ou dos académicos (EFRAG, 2012; Giner, 2014; Ertimur et 

al., 2017). Esta é uma característica específica dos comércios de emissões baseados em 

sistema cap-and-trade. Na perspetiva dos preparadores da informação financeira, 

distingue-se, portanto, uma licença de emissão detida para negociação de uma licença de 

emissão detida para cumprimento. Burrit et al. (2011) referem que a gestão do carbono é 

um meio para o desenvolvimento sustentável de uma entidade, uma vez que não fazendo 

daquela parte da gestão do negócio, as medidas de alterações climáticas permanecem 

filantrópicas e um luxo. Esta necessidade reconhecida à escala global, por académicos e 

por iniciativas/contributos de organismos reguladores e privados, pressiona as entidades 

emissoras de GEE a divulgar informação financeira aos vários utilizadores, sobre o seu 

envolvimento com os “produtos” derivados das emissões de GEE (Matsumura, Prakash e 
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Vera-Muñoz, 2011, 2014). Até porque, o comércio de emissões desenvolve o produto 

negociável - as licenças de emissão - onde os seus participantes teriam excesso e carência 

daquele produto (Johnston et al., 2008; Cook, 2009), mesmo que para efeitos de 

cumprimento.  

Em relação às licenças de emissão detidas para cumprimento, os vários utilizadores 

questionam-se sobre o custo real da poluição para a entidade, i.e., qual a reflexão deste 

custo nas demonstrações financeiras, depois de deduzido o benefício com a atribuição 

gratuita (EFRAG, 2012). Esta informação irá determinar se o custo de poluir é 

determinante no custo de produção. Por esse facto, uma maioria de autores reconhecem a 

necessidade da elaboração de um normativo à escala global que transmita credibilidade, 

transparência e consistência (Giner-Inchausti, 2007; Mateos-Ansótegui e Bilbao-Estrada, 

2007; Cook, 2009; Haller e Thoumi, 2009; Moneva e Ortas, 2010; Mateos-Ansótegui, 

2012; Deac, 2013). Estes autores referem ainda que para alcançar esse objetivo devem ser 

criados processos uniformes na contabilidade financeira, apropriados para a tomada de 

decisão interna e externa, sendo estas orientações fundamentais para que os mercados de 

carbono sejam cada vez mais viáveis e baseados na transparência e na garantia de 

conclusão. PWC (2008) e Souchik (2012) sugerem que preconizar soluções de 

contabilização aumentam a eficácia da legislação de um sistema cap-and-trade, 

providenciando um método que traz transparência à informação financeira do sistema e dá 

aos participantes de mercado a capacidade de avaliar uma entidade. Adicionalmente, 

impele as entidades a internalizar os custos das emissões dos GEE, tal como é finalidade 

dos sistemas de comércio (Medrano et al., 2007). Desta forma, a contabilidade ajuda os 

intervenientes no mercado a considerar a utilidade social de uma entidade e os seus 

impactos no meio ambiente. 

O tratamento contabilístico das licenças de emissão e emissões de GEE tornou-se deveras 

importante com o envolvimento das entidades em mercados regulados como o CELE, 

devido às implicações financeiras com significativa relevância, em natureza e valor. Às 

questões de materialidade apontadas, Giner (2014) refere que o preço do carbono não é 

trivial; apesar do colapso do mercado, o CELE alcançou 107,5 biliões de € em 2011, o que 

representa um aumento de 6,4% face aos 101,1 biliões de € em 2010. A figura 11 evidencia 

a evolução dos preços das licenças de emissão europeias (em euros), o que confirma a 

volatilidade do mercado, mas não a sua falta de relevância. EFRAG (2013) indica que as 

licenças de emissão representam uma quantia material que, se apura representar entre 14% 

a 85% do resultado antes de imposto. 
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Figura 11: Preços históricos (em €) das licenças de emissão de CO2 europeias 

 
Fonte: Disponível em https://markets.businessinsider.com/commodities/historical-prices/co2-emissionsrechte/euro/1.1.2008_16.1.2019.  

Consulta em 17 de janeiro de 2019. 

 

 

EFRAG (2012) refere que existem vários elementos que devem ser considerados 

individualmente durante o período: a atribuição gratuita das licenças, a aquisição de 

licenças, a emissão de GEE e a gestão das licenças. Mais concretamente, não deve ser 

privilegiado o reconhecimento líquido do ativo com o do passivo. Medrano et al. (2007) 

referem que as licenças de emissão são um instrumento transacionável (flexível de carácter 

económico), assumindo que as entidades necessitam de entregar licenças de emissão mas 

não necessariamente aquelas que estão na sua posse naquele momento. López Gordo e 

López Gordo (2007), Aillon e Targino (2008) e Poli (2013) fazem notar que uma 

característica distintiva das licenças de emissão, em especial comparando com 

commodities, é que aquelas não são consumidas fisicamente, podendo a entidade operar 

normalmente e emitir GEE, sem ter obtido previamente as licenças de emissão. E mesmo 

que detenha essas licenças, pode vendê-las, desde que na data da sua entrega tenha em sua 

posse as licenças de emissão necessárias para cumprir com a sua obrigação. Por esta 

abordagem, é argumentado que os ativos e passivos que decorrem da situação, devem ser 

apresentados de forma separada – uma gross approach. O consenso parece verificar que as 

licenças de emissão são o meio de pagamento exigido pelos governos, através do CELE, 

pelas emissões de GEE realizadas, mas não parece existir consenso quanto ao uso de 

abordagens brutas ou líquidas, que posteriormente podem ter o seu impacto na 

apresentação separada ou líquida nas demonstrações financeiras.  

 

https://markets.businessinsider.com/commodities/historical-prices/co2-emissionsrechte/euro/1.1.2008_16.1.2019
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A realidade é, no entanto, a lacuna de regulação específica nas normas internacionais, as 

diferentes orientações dos reguladores nacionais e estudos prévios que confirmam distintas 

práticas contabilísticas das entidades sobre licenças de emissão e emissões de GEE (Lovell 

et al., 2010; Steenkamp et al., 2011; Warwick e Ng, 2012; Black, 2013; Ayaz, 2017). Esta 

situação nos relatórios financeiros prejudica a credibilidade do processo harmonizador 

(Giner-Inchausti, 2007; Deloitte, 2007; Haupt e Ismer, 2011, Steenkamp et al., 2011), e 

pode conduzir a diversos problemas. Mais concretamente, compromete a utilidade da 

informação para os stakeholders, por prejuízo das características qualitativas da 

informação financeira (de acordo com a Estrutura Conceptual do IASB de 2010). São 

vários os autores a referirem a comparabilidade da informação financeira como uma 

necessidade urgente (Mateos-Ansotégui e Bilbao-Estrada, 2007; Coelho e Lima, 2007; 

Warwick e Ng, 2012).  

 

Lovell et al. (2010) e ANC (2012) referem como vantagem da lacuna de regulamentação 

contabilística, a possibilidade de cada entidade escolher o método contabilístico que melhor 

expresse as suas operações, que melhor se adeque ou que seja de aplicação mais fácil. Nas 

respostas ao Draft Comment Paper do EFRAG (EFRAG, 2012) do International Energy 

Accounting Forum (IEAF) e da GDF Suez, é indicado que não é necessária regulação 

contabilística específica uma vez que, enquanto preparadores da informação, têm exposto 

as transações do CELE desde 2005 através de práticas e políticas contabilísticas robustas. 

Inclusive, mencionam o prémio de melhores práticas do IEAF. 

ANC (2012) defende que o tratamento contabilístico deve ser baseado na atividade de 

negócio, na medida em que as entidades emissoras têm objetivos diferentes das entidades 

especuladoras: os emissores tentam minimizar os custos de cumprimento, mas também 

estabilizá-los; os especuladores tentam maximizar os seus lucros. Giner (2014) contrapõe, 

referindo que confiar no modelo de negócio para a adoção de critérios contabilísticos é 

aceitar mais discrição do que impor um tratamento contabilístico comum. Lovell et al. 

(2010) referem como desvantagens a impossibilidade de um processo de comparação entre 

as entidades (mesmo que operem no mesmo setor ou reúnam características similares), e a 

quantidade de tempo e recursos que as empresas podem precisar para procederem à adoção 

de modelos contabilísticos diferentes a fim de satisfazerem as necessidades dos 

reguladores, controladores e auditores.  
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De facto, são ainda algumas organizações, para além do IASB e do FASB, que tomaram 

um papel preponderante na divulgação da informação contabilística relativa a licenças de 

emissão, através da emissão de vários relatórios nessa área, as quais têm reagido e 

influenciado as entidades no tratamento contabilístico que preconizam relativamente às 

licenças de emissão de GEE. Destacam-se, além do EFRAG, os organismos reguladores 

europeus (o ICAC, a ANC, o OIC - Organismo Italiano di Contabilità, o DRSC – 

Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e.V., o AFRAG - Austrian Financial 

Reporting and Auditing Committee, o DASB - Dutch Accounting Standards Board), 

organismos profissionais como a Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 

e a Chartered Professionals Accountants of Canada (CPA Canada), as quatro grandes 

empresas transnacionais de consultoria e auditoria, as Big Four, sem qualquer ordem, a 

Deloitte, a KPMG, a PriceWaterhouseCoopers (PWC) e a Ernst & Young, e outros mais 

especificamente dedicados ao tema, como a International Emissions Trading Association 

(IETA), a Carbon Disclosure Project (CDP), a IEAF.  

Haller e Thoumi (2009) argumentam que, até que sejam emitidas normas de relato 

financeiro relativas a licenças de emissão, as dificuldades na transparência daquela 

informação irão persistir, sendo realçado por Lovell et al. (2010) que este registo pode 

colocar em causa a fiabilidade das demonstrações financeiras.  

 

 

2.4.2. O reconhecimento das licenças de emissão atribuídas gratuitamente 

Em termos de análise da problemática do reconhecimento das licenças de emissão há a 

considerar transações distintas: a atribuição gratuita das licenças de emissão através do 

sistema de grandfathering, e a aquisição das licenças de emissão, quer para efeitos de 

cumprimento, quer para efeitos de negócio. Esta secção é dedicada apenas à primeira, i.e., 

ao reconhecimento das LEAG. 

 

No que diz respeito ao reconhecimento da atribuição gratuita das licenças de emissão, a 

problemática inicia-se em considerar se esses itens são um ativo ou não; e sendo, qual a 

sua natureza e qual a respetiva contrapartida a considerar. 

Inicialmente é questionado se existe a necessidade de reconhecimento das LEAG, dado que 

estas podem ser suficientes para satisfazer as suas obrigações, o que assim sendo pode não 
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dar origem a qualquer registo contabilístico (Deloitte, 2007)39. Existem várias oposições 

ao não reconhecimento ou à adoção de políticas off-balance sheet, até porque, as LEAG 

podem não ser as que são usadas para a liquidação da obrigação de entregar licenças de 

emissão correspondentes às emissões de GEE. As licenças de emissão não são detidas para 

autorizar a emissão de GEE, não são para legitimar essa consequência da sua atividade 

(Mateos-Ansótegui e Bilbao-Estrada, 2007; ANC, 2012; EFRAG, 2012; Mateos-

Ansótegui, 2012), nem têm de ser detidas pela entidade antes de iniciarem a emissão dos 

GEE, pois não pretendem garantir ou permitir sua emissão durante um período.  

Macrory (2012) relata o caso ArmstrongDLW GmbHv Winnington Networ ocorrido nos 

tribunais do Reino Unido, o qual tratava de uma situação de fraude relacionada com a posse 

de um conjunto de EUAs, as quais foram posteriormente transacionadas pelo valor de 250 

mil euros. Foi então necessário considerar questões relacionadas com a propriedade, tendo 

sido determinado pelo tribunal a natureza precisa do item, nomeadamente a posse da 

licença, a qual não dá uma permissão para emitir CO2, representando no máximo uma 

permissão ou uma isenção de uma proibição de emitir. Neste caso, foi decidido que as 

licenças de emissão tinham as características clássicas de propriedade presentes na lei 

inglesa, pois são transmissíveis, identificáveis e têm um grau de permanência. Satisfazem 

assim a definição de ativo. Cook (2009) refere que a maioria dos profissionais diria que as 

licenças de emissão adquiridas são um ativo porque têm um custo, mas que ignoram o facto 

da Estrutura Conceptual não exigir um custo para o reconhecimento de um ativo. A 

definição de ativo refere sim, que “é um recurso controlado, proveniente de acontecimentos 

passados, dos quais se esperam benefícios económicos futuros”. A maioria dos reguladores, 

incluindo o IASB em 2005, concluiu que sim, que as LEAG são controladas pela entidade 

a partir do momento da atribuição, dos quais se esperam benefícios futuros quando 

cumprirem com a liquidação por emissões de GEE efetuadas ou pela venda no mercado. 

Particularmente, Moneva e Ortas (2010), Raiborn e Massoud (2010), Haupt e Ismer (2011), 

questionam o não reconhecimento das LEAG como ativo, devido à possibilidade de 

transacionar as LEAG que estão em excesso face às suas emissões de GEE, ou transacionar 

até ao momento em que são necessárias para a liquidação da obrigação. Souchik (2012) faz 

notar que, se forem consideradas duas entidades idênticas, as quais têm em sua posse 

licenças de emissão em excesso e que, por este facto, decidem vendê-las nos mercados 

ativos, e uma delas tiver reconhecido essas licenças como ativo enquanto a outra apenas as 

                                                 
39 Esta perspetiva aponta para que apenas seja reconhecida uma provisão quando a entidade estima que não detém licenças de emissão 

suficientes para cumprir com a obrigação de entregar as licenças de emissão correspondentes às emissões realizadas. 
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divulgou no Anexo, a primeira entidade apresenta-se com uma posição financeira maior do 

que a segunda, discrepância essa que pode resultar na ineficiente valorização no mercado.  

 

A efetuar o seu reconhecimento, Cook (2009) e EFRAG (2012) consideram que as licenças 

de emissão (EUAs) devem ser reconhecidas como ativo no momento em que são recebidas. 

No âmbito do conjunto de normas emitidas pelo IASB, as normas que contêm definições 

gerais de possível aplicação às licenças de emissão são: a IAS 2 – Inventários, a IAS 38 – 

Ativos Intangíveis e a IAS 39 – Instrumentos Financeiros (KPMG, 2008; MacKenzie, 

2009; Barbu et al., 2014b). Perante estas opções, a ANC (2012) e o EFRAG (2012) 

problematizam a natureza no reconhecimento das licenças de emissão. Ambos os 

organismos concordam que não satisfazem a definição de ativo financeiro pois não são 

dinheiro, um instrumento de capital próprio ou outro direito contratual de trocar ou receber 

dinheiro ou outro ativo financeiro. A discordância surge entre o enquadramento como 

inventários versus ativos intangíveis. ANC (2012) referem que não consideram que as 

licenças de emissão são inventários, pois apesar de serem adquiridas devido à atividade 

operacional, não são consumidas fisicamente pelo processo de produção, uma vez que não 

têm substância física. Contudo, na lógica do sistema de leilão, as licenças de emissão são 

adquiridas quando a entidade poluente considerar adequado, o que na prática se assemelha 

à gestão efetuada para todas as componentes essenciais ao processo de produção, 

reconhecidos como inventários. Assim, em outubro de 2012, a ANC emite o Regulamento 

nº 2012-03 para a contabilização das licenças de emissão, baseado no modelo de negócio, 

em que prescreve que, no modelo de produção, as entidades devem reconhecer as LEAG 

como inventário. ANC (2012) propõe que o reconhecimento do ativo seja feito em função 

do objetivo para o qual é detida a licença de emissão - se forem detidas para cumprir com 

obrigações derivadas da sua atividade operacional, então estas relacionam-se com o custo 

de produção, e portanto, devem ser reconhecidas como inventário enquanto ainda não estão 

incorporadas no processo produtivo. O IEAF e a GDF Suez concordam com esta 

classificação (EFRAG, 2013). ANC (2012) exclui as licenças de emissão da definição de 

ativo intangível, uma vez que apesar de serem itens sem substância física, não têm as 

características comuns a outros intangíveis como software, licenças de condução de táxi, 

direitos de reprodução, que garantem ou permitem que uma atividade seja realizada por 

períodos superiores a um ano (note-se que a ANC também refere que as LEAG não são 

uma permissão para emitir GEE, são recebidas pela consequência de terem uma atividade 

poluidora). Não obstante, EFRAG (2012) afirma que esta observação do regulador francês 
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é válida, ainda que entenda que nem todos os ativos intangíveis contenham um pré-

requisito para permitir uma atividade, p. ex., as licenças para emissões televisivas antes de 

a emissão ocorrer. O ICAC e a IETA concordam com este ponto de vista, tendo a IETA 

referido os casos de justiça (como o mencionado por Macrory, 2012) em que as licenças 

de emissão foram consideradas como tal (EFRAG, 2013). O IEAF apresenta também a sua 

proposta de contabilização das licenças de emissão (IEAF paper 4), no qual indica que as 

LEAG devem ser reconhecidas como ativo intangível. EFRAG (2012) contrapõe-se ao 

reconhecimento como inventário, uma vez que as entidades podem terminar o processo de 

produção sem obter a licença de emissão primeiro.  

A literatura existente também se divide na questão do reconhecimento das LEAG: uma 

parte admite que sejam reconhecidas como ativos intangíveis (PWC e IETA, 2007; KPMG, 

2008; Moneva e Ortas, 2010; Raiborn e Massoud, 2010; Haupt e Ismer, 2011; Ertimur et 

al., 2017); outros consideram que pode ser reconhecido como inventário (KPMG, 2008; 

ANC, 2012), e Giner (2014) considera que, outra alternativa a considerar no 

desenvolvimento de uma nova norma, seria como um instrumento de pagamento quasi-

efetivo, uma forma relativamente simples de tratar contabilisticamente as licenças de 

emissão, apesar de não ser uma prática aceite pelas entidades (PWC e IETA, 2007; Lovell 

et al., 2010; Warwick e Ng, 2012; Black, 2013). Giner (2014) apresenta algumas questões 

quanto à conceptualização das licenças de emissão como um custo de produção, 

nomeadamente porque a entidade que recebe as licenças não é obrigada a poluir (tal como 

argumentado por EFRAG, 2012), e pode poluir sem deter aquelas licenças. Questiona, 

portanto, se as licenças de emissão não deveriam ficar sujeitas a um tratamento específico.  

 

Relativamente aos créditos de carbono (CERs e ERUs), que em muito se assemelham às 

LEAG (Ernst & Young, 2009), pensa-se que o seu tratamento contabilístico será 

semelhante ao das licenças de emissão (EUAs). E assim sendo, tal como feito anteriormente 

para as EUAs, PWC (2011) inicia esta problemática questionando-se sobre a natureza dos 

CERs, a qual indica que reside nas circunstâncias específicas do core business da empresa 

e nos seus processos. PWC (2011) refere que, se os CERs gerados forem detidos para venda 

no decurso ordinário do negócio, então definem-se como inventários e entram no âmbito 

da IAS 2; caso não sejam detidos para venda são então ativos não monetários identificáveis 

sem substância física, ativos intangíveis, tratados no âmbito da IAS 38; uma última 

hipótese é serem inicialmente reconhecidos como ativos intangíveis e caso haja uma 

decisão de serem disponibilizados para venda, o seu reconhecimento seja transferido para 
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ativos não correntes detidos para venda, no âmbito da IFRS 5. Note-se que, no caso dos 

créditos de carbono, mesmo sendo a sua atribuição principalmente gratuita, na medida em 

que lhe são concedidos aqueles créditos por participação em projetos aprovados 

relacionados com o seu processo de produção ou de um processo industrial (por exemplo 

a crescente utilização de energia eólica, estabelecimento de processos de reciclagem, 

destruição de gases) que conduziam a custos adicionais (ANC, 2012), a UE permite que os 

seus estados-membros emitam GEE no CELE em troca da entrega dos CERs (MacKenzie, 

2009), atribuindo-lhes assim um valor monetário. Devido à sua ligação com a produção, 

são geralmente considerados custos diretamente relacionados com a produção de 

inventários e são portanto reconhecidos como tal (ANC, 2012). Apesar desta ligação aos 

inventários, ainda não existe orientação objetiva sobre o tratamento contabilístico dos 

créditos de carbono (Aillon e Targino, 2008). 

 

No que diz respeito à contrapartida no reconhecimento inicial gerado pela atribuição 

gratuita das licenças de emissão, a IFRIC 3 considerava que se enquadrava na definição de 

subsídio do governo, uma vez que a entidade tinha de verificar se existiria certeza razoável 

de cumprimento das condições que lhe estão associadas. Para tal, as normas do IASB, 

nomeadamente a IAS 20, refere duas possibilidades de reconhecimento do subsídio: 

reconhecendo na demonstração da posição financeira um rendimento diferido (imputado a 

resultados no período ao qual diz respeito) ou deduzindo o subsídio à quantia escriturada 

do ativo. No caso da primeira opção, o subsídio iria sendo reconhecido em resultados, em 

base sistemática, tendo em conta que seria um rendimento realizado quando as emissões 

de GEE fossem também realizadas. No caso da segunda opção, seria feito um 

reconhecimento nulo, ou seja, o ativo iria ser “omisso” na posição financeira.  

Caso a contrapartida do reconhecimento das LEAG fosse um passivo financeiro (offsetting 

liability), então este iria divulgar que a entidade assume uma obrigação presente tendo em 

conta as emissões de GEE históricas. Com este reconhecimento assume-se que a entidade 

iria emitir GEE em quantidade provavelmente aproximada ao que lhe foi atribuído pelo 

governo (Haupt e Ismer, 2011), apesar de resultar no valor nulo do ativo e do passivo na 

posição financeira. 

EFRAG (2012) discute a natureza do crédito no reconhecimento das LEAG, quando estas 

são mensuradas inicialmente ao justo valor. Reconhece que é difícil justificar o 

reconhecimento inicial de um passivo, na medida em que as entidades têm o controlo na 

decisão de ficar na operação do mercado, e indica que a entidade deve reconhecer um 
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passivo para a obrigação de devolver as LEAG, sob uma provisão clawback40, quando a 

decisão de encerrar a instalação é anunciada. O EFRAG não concorda com a perspetiva de 

que a participação no comércio de emissões compromete a uma redução do nível de 

emissões, e que esse facto obriga a entidade à realização de emissões; argumenta que é 

provável que as entidades participantes continuem as suas operações, mas que até ao ponto 

das emissões realizadas, a entidade pode tomar ações que evitem a entrega das licenças de 

emissão. Coloca portanto, as seguintes alternativas à contrapartida no reconhecimento 

inicial: como rendimento no momento em que as recebe, como rendimento diferido, como 

outro resultado integral; ainda que não concorde com o reconhecimento inicial como 

rendimento. EFRAG (2013) refere que o ICAC e a IETA, que suportam o reconhecimento 

inicial como outro resultado integral, argumentam que este deve ser incorporado em 

resultados quando o custo de produção ocorre. Os reguladores austríaco e holandês e o 

IEAF, apoiam o reconhecimento em rendimento diferido.  

 

Em relação ao reconhecimento subsequente do subsídio, EFRAG (2012) considera que a 

imputação a resultados da contrapartida ao reconhecimento inicial (enquanto rendimento 

diferido ou outro componente do resultado integral) deve ser reconhecida como um custo 

de produção negativo, i.e., uma redução do custo de produção. Esta redução deve ser 

baseada no rácio entre as emissões reais e as emissões totais estimadas. 

 

A próxima secção faz referência à mensuração, inicial e subsequente, das licenças de 

emissão, considerando as várias propostas para o reconhecimento inicial. 

 

 

2.4.3. A mensuração inicial e subsequente das licenças de emissão 

A mensuração inicial e subsequente das licenças de emissão pode depender da natureza 

adotada no reconhecimento inicial. Veja-se então, para cada um dos possíveis 

reconhecimentos iniciais, as possibilidades previstas pelas atuais normas do IASB, para os 

modelos de mensuração, inicial e subsequentes: 

 IAS 2 – o reconhecimento das licenças de emissão como inventários conduz a que 

sejam mensuradas inicialmente pelo seu custo, composto por todos os custos de 

                                                 
40 Direito de reembolso/regresso. 
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compra, e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua 

condição atuais. Subsequentemente os inventários devem estar mensurados, como 

regra, pelo custo ou valor realizável líquido, dos dois o mais baixo; 

 IAS 38 – o reconhecimento das licenças de emissão como ativo intangível leva a 

que sejam mensuradas inicialmente pelo seu preço de compra, incluindo os direitos 

de importação e os impostos de compra não reembolsáveis, após dedução dos 

descontos comerciais e abatimentos e incluindo ainda qualquer custo diretamente 

atribuível de preparação do ativo para o seu uso pretendido. Subsequentemente, a 

norma permite às entidades adotar, para a classe de ativos, ou o modelo do custo ou 

o modelo de revalorização (quando existe um mercado para o ativo, o que se 

verifica no caso das licenças de emissão); 

 IAS 39 (substituída pela IFRS 9 em períodos após 1 de Janeiro de 2018) – o 

reconhecimento das licenças de emissão como ativos financeiros, conduz a que as 

entidades mensurem inicialmente o ativo financeiro pelo seu justo valor mais, no 

caso de um ativo financeiro que não seja pelo justo valor através dos lucros ou 

prejuízos, os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou 

emissão do ativo financeiro. Subsequentemente, adotam o modelo do custo 

amortizado (ou modelo do custo) ou o modelo do justo valor caso sejam 

consideradas como ativos financeiros detidos para negociação (o que não é o caso 

quando as entidades necessitam daquelas para efeitos de cumprimento);  

 IFRS 9 (efetiva para períodos após 1 de Janeiro de 2018, exceto no que respeita a 

políticas contabilísticas de macro hedging, para as quais a entidade tem a opção de 

continuar a aplicar os requisitos da IAS 39) – em termos de mensuração inicial 

mantém-se o critério exposto na IAS 39. A mensuração subsequente para os ativos 

financeiros é, em regra, ao justo valor através de resultados, contudo, se os critérios 

restritivos - testes do modelo de negócio e das características contratuais dos fluxos 

de caixa - se verificarem, então, o ativo pode ser elegível para mensuração ao custo 

amortizado ou ao justo valor através de outro resultado integral. 

O enquadramento das licenças de emissão enquanto inventários ou ativo intangível nas 

atuais normas, conduz à mensuração inicial pelo seu custo, i.e., por um valor nulo; contudo, 

o facto de serem atribuídas gratuitamente, torna-as elegíveis para mensuração ao justo 

valor, se for claramente evidente. Quando as entidades reconhecem um subsídio do 

governo como contrapartida no momento do reconhecimento inicial, as possibilidades de 
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mensuração inicial resumem-se a duas (KPMG, 2008): mensuração pelo justo valor 

(baseado no valor de mercado), ou pelo seu custo - valor nulo, conforme permitido pela 

IAS 20 (PWC, 2011, Zhang, 2011).  

A mensuração das LEAG pelo custo nulo é alvo de muitas críticas por parte dos académicos 

(Capoor e Ambrosi, 2009; Haller e Thoumi, 2009; Haupt e Ismer, 2011; Ertimur et al., 

2017), na medida em que ignora o benefício económico futuro das licenças de emissão 

atribuídas41, comprometendo, assim, a imagem verdadeira e apropriada. Não obstante, de 

acordo com o Regulamento 2012-03 de 4 de outubro, a ANC inclui no normativo francês 

o reconhecimento inicial em inventários, usando a base de mensuração inicial preconizada 

para ativos dessa natureza, o custo. Assim sendo, as LEAG são mensuradas por zero. ANC 

(2012) refere que as LEAG são consideradas como custo de produção, baseando-se na 

alteração de realidade económica do CELE com o início do sistema de leilão. Outros 

argumentos para a adoção do custo nulo como mensuração inicial baseiam-se no facto de 

que, se as emissões realizadas estiverem sob o teto das LEAG então o custo de poluir é 

nulo, e portanto, não tem qualquer efeito na tomada de decisão dos stakeholders em geral. 

Uma das alternativas excluídas da IFRIC 3 foi precisamente a aplicação da net liability 

approach (Deac, 2013). Ao utilizar esta abordagem uma entidade acaba por não incorporar 

inicialmente na posição financeira um ativo ou um passivo, pois as LEAG são registadas 

por um valor nulo e, portanto, não são refletidas na demonstração da posição financeira. É 

considerada uma política off-balance sheet. 

A IFRIC 3 indicava que as licenças de emissão em geral deveriam ser mensuradas pelo seu 

justo valor. Haupt e Ismer (2011), Ertimur et al. (2010, 2017) concluem que, sejam as 

licenças atribuídas gratuitamente ou adquiridas, devem ser mensuradas inicialmente pelo 

seu justo valor, uma vez que podem ser compradas ou vendidas em qualquer momento em 

mercado ativo. Ertimur et al. (2017) argumentam que a mensuração ao justo valor é a que 

melhor responde ao critério de utilidade da decisão uma vez que as licenças de emissão são 

indistinguíveis umas das outras, independentemente da forma como foram adquiridas, das 

características da entidade que os detém, e de como a entidade pretende usá-los. As autoras 

sublinham que a base de reconhecimento das licenças de emissão deve estar ligada à 

relevância da informação, argumentando que reconhecer as licenças de emissão pelo custo 

nulo ou por um valor simbólico não está em linha com o preconizado pela Estrutura 

                                                 
41 Devido à opção para atribuições gratuitas transitórias no setor de energia para além de 2012, a fim de apoiar a modernização de sua 

produção nacional de electricidade, e a possibilidade de utilizar LEAG da fase II, para efeitos de cumprimento, na fase III, a mensuração 

ao custo nulo pode comprometer o propósito de tornar o custo da poluição visível. 
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Conceptual, uma vez que não informa sobre os benefícios económicos futuros associados 

àquela. 

A mais recente proposta do EFRAG (EFRAG, 2012) questiona a mensuração ao custo nulo, 

uma vez que quando a jurisdição introduz um sistema cap-and-trade, existe uma alteração 

nos direitos, obrigações e perspetivas de cash-flows futuros das entidades participantes. 

EFRAG (2012) refere ainda, à semelhança de literatura existente (Giner-Inchausti, 2007), 

que o uso do custo nulo, é omitir informação relevante que não expressa o real impacto da 

atividade poluidora. O EFRAG defende, assim, e à semelhança do IFRIC, a mensuração 

inicial ao justo valor. Em resposta ao EFRAG, também o ICAC e o IETA se mostraram 

favoráveis ao uso do justo valor, ao contrário do regulador italiano que argumenta a favor 

do custo nulo. 

 

Relativamente à mensuração subsequente, Haller e Thoumi (2009) referem que o registo 

das licenças como inventário terá como consequência a minimização das variações no seu 

custo unitário, o que resulta das diferenças nos pressupostos de formulação do custo de 

saída; enquanto as discrepâncias de valores na mensuração inicial como ativos intangíveis, 

pode ser mais substancial42. Importa ainda ressaltar que, caso o reconhecimento da licença 

de emissão seja efetuado como ativo intangível, a IAS 38 atual considera a possibilidade 

de adoção de um de dois modelos: o modelo do custo ou o modelo de revalorização. No 

modelo do custo, as licenças de emissão seriam mensuradas subsequentemente pela 

redução ao custo inicial de amortizações acumuladas (que evidenciariam o consumo dos 

benefícios económicos daquele ativo) e de perdas por imparidade acumuladas (que 

evidenciariam as reduções extraordinárias de valor através da comparação entre a quantia 

escriturada das licenças de emissão à data e a sua quantia recuperável43). Na aplicação deste 

modelo de mensuração subsequente, os ativos apenas apresentam reduções ao seu custo 

inicial. Noutra perspetiva, o modelo de revalorização permite que os ativos sejam 

apresentados por uma quantia revalorizada44, podendo esta ser superior ou inferior ao seu 

custo inicial. A adoção do modelo de revalorização implica que os aumentos de 

mensuração sejam reconhecidos como outras componentes do resultado integral (a não ser 

que este aumento seja uma reversão de uma redução previamente reconhecida, caso em 

                                                 
42 Note-se que a conclusão de Haller e Thoumi (2009) é válida tanto para IAS/IFRS como para US GAAP, pois nem todos os custos 
relacionados são elegíveis para capitalização, ainda que os custos elegíveis variem entre os dois conjuntos de normas. 

43 De acordo com a IAS 36 – Imparidade de ativos, a quantia recuperável de um ativo intangível é a mais alta entre o justo valor menos 

os custos de vender e o seu valor de uso. 
44 De acordo com a IAS 38 – Ativos Intangíveis, o modelo de revalorização representa uma quantia revalorizada do ativo que é o seu 

justo valor à data da revalorização menos qualquer amortização acumulada subsequente e quaisquer perdas por imparidade acumuladas 

subsequentes. 
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que deverá ser reconhecida em resultados até ao limite dessa redução), ou seja, reflete o 

aumento do valor de mercado das licenças de emissão em resultados não realizados. Note-

se que este modelo pode ser utilizado porque existe um mercado ativo para as licenças de 

emissão (Ernst & Young, 2009). Em relação às possíveis reduções do valor do ativo – 

licenças de emissão - pelo consumo dos benefícios económicos, PWC (2008), Zhang 

(2011) e Souchik (2012) referem que, deve ser tido em conta se as mesmas estão reguladas 

por questões legais ou contratuais, na medida em que a licença de emissão pode ter uma 

vida útil determinada pelas políticas do sistema cap-and-trade. Se tal for verificado, o ativo 

deve ser amortizado no período estabelecido, sendo o gasto com a amortização o custo da 

poluição do período. Contudo, se as licenças de emissão não estiverem relacionadas com 

questões legais ou contratuais, os potenciais benefícios económicos não diminuem com o 

tempo, então não deverão ser amortizadas.  

Independentemente de ficarem sujeitas a amortizações, deverão ser efetuados testes de 

imparidade e/ou a revalorizações, quando se verifiquem e justifiquem. PWC (2008), Zhang 

(2011) e Souchik (2012) consideram que, no final do período, as entidades devem ajustar 

o valor do ativo - licenças de emissão - para o seu valor de mercado, seja qual for o modelo 

a adotar para a mensuração subsequente. Nesse sentido, Ernst & Young (2009) refere ainda 

que as mesmas poderão ser testadas quanto à sua imparidade como parte de uma unidade 

geradora de caixa ao invés de o serem como ativo individual, tendo assim impacto não só 

na mensuração das licenças de emissão mas também noutros ativos da entidade. 

Durante o processo de elaboração da IFRIC 3 foi discutida a mensuração subsequente das 

licenças de emissão pelo modelo do justo valor com as alterações de valor a serem 

reconhecidas nos resultados, devido à semelhança das suas características com alguns 

ativos financeiros. Este tipo de mensuração iria permitir que a mensuração das licenças de 

emissão fizesse transparecer o seu justo valor de mercado em função das licenças detidas. 

Contudo, os preços de mercado das licenças de emissão têm vindo a demonstrar, desde a 

criação do CELE, uma grande dependência das políticas ambientais adotadas, o que 

inevitavelmente iria gerar alguma volatilidade também nos resultados das entidades. Haupt 

e Ismer (2011) referem que, caso se apresentasse uma situação de decréscimo na procura 

das licenças de emissão, e respetiva diminuição no seu valor, o benefício de uma 

abordagem pelo justo valor seria inferior ao impacto negativo proveniente da leitura 

daquelas alterações. O IFRIC optou, portanto, pelo juízo de valor das entidades na adoção 

da política de mensuração subsequente em relação às licenças de emissão, proibindo a 

amortização das mesmas.  
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Contrariamente, a posição do regulador português considera, desde 2010, que as LEAG 

reconhecidas como ativo intangível e mensuradas inicialmente ao justo valor, são 

amortizadas. Este reconhecimento da amortização reflete o custo de poluir dado que, com 

este registo, a CNC não prescreve o reconhecimento de um passivo pela obrigação de 

entregar as licenças correspondentes às emissões realizadas.  

Já a Resolução 8 de fevereiro do ICAC e EFRAG (2012) consideram o custo menos perdas 

por imparidade acumuladas como modelo de mensuração subsequente apropriado (tendo 

em conta o reconhecimento das licenças de emissão como ativo intangível e o justo valor 

como base de mensuração inicial).  

 

Em resumo, o quadro 4 apresenta as perspetivas expostas na discussão do tratamento 

contabilístico a considerar relativamente às LEAG. 

 

Quadro 4: Resumo da problemática do reconhecimento e mensuração das LEAG 

 Perspetiva 1 Perspetiva 2 Perspetiva 3 Perspetiva 4 Perspetiva 5 

Reconhecimento Não reconhecer 

(está em causa o 

enquadramento na 

definição de ativo) 

Net liability 

(presume-se que as 

emissões a realizar 

igualam as licenças 

atribuídas) 

Ativo 

Intangível 
Inventário 

Ativo 

financeiro 

Subsídio do governo (rendimento diferido*); 

Outro resultado integral; 

Rendimento. 

Mensuração 

inicial 

Custo nulo ou justo valor (valor de 

mercado) 
Justo valor 

Mensuração 

subsequente 

Apenas quando as emissões de GEE 

excedem as licenças detidas 

Custo ou 

Revalorização 

(com / sem 

amortização) ou 

Justo valor 

Custo nulo 

Justo valor 

através de 

resultados 

*A IAS 20 permite a dedução do subsídio ao ativo mas assim sendo resultaria na perspetiva 2 (net asset approach). 

Fonte: elaboração própria 

 

 

A secção seguinte pretende expor a discussão existente sobre o tratamento contabilístico a 

considerar para as emissões de GEE. 
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2.4.4. O reconhecimento e mensuração das emissões de gases com efeito de 

estufa 

As entidades que se encontram abrangidas por um comércio de emissões baseado em 

sistema cap-and-trade, estão obrigadas a entregar as licenças de emissão pelas emissões 

de GEE realizadas. Esta obrigação, pelas emissões de GEE, pode ser enquadrada em duas 

perspetivas. A primeira interrelaciona as licenças de emissão detidas com a obrigação de 

entregar licenças e refere que, na medida em que se detenham as licenças para fazer frente 

à obrigação, pode ser considerado que não há lugar ao reconhecimento de passivo (Giner-

Inchausti, 2007; Deloitte, 2007; Deac, 2013). Estritamente relacionada com esta perspetiva 

está a abordagem líquida (net approach): ao utilizar esta abordagem uma entidade não 

espelha um ativo ou um passivo na posição financeira, pois as LEAG são registadas por 

um valor nulo e o passivo só é reconhecido a partir do momento em que as emissões de 

GEE excedem as LEAG. EFRAG (2013) refere a BP e a Association pour la participation 

des enterprises françaises a l’harmonisation comptable internationale (ACTEO) como 

sendo apologistas desta abordagem. Esta alternativa foi excluída da IFRIC 3.  

Outra perspetiva – o uso de abordagens brutas - enquadra a obrigação de entrega das 

licenças de emissão pelas emissões realizadas como um facto gerador de reconhecimento 

de um passivo nas demonstrações financeiras (Mateos-Ansotégui e Bilbao-Estrada, 2007; 

Deloitte, 2007; Bebbington e Larrinaga-González, 2008; KPMG, 2008; Veith et al., 2009; 

Moneva e Ortas, 2010; Haupt e Ismer, 2011). Por esta ótica, as emissões de GEE realizadas 

satisfazem a definição de passivo constante da Estrutura Conceptual (Giner-Inchausti, 

2007; Deloitte, 2007; Haupt e Ismer, 2011), na medida em que se obtém uma obrigação 

presente de entregar licenças correspondentes às emissões (acontecimento passado), a qual 

provavelmente gera um exfluxo futuro. EFRAG (2012) refere que este passivo deve ser 

reconhecido com a contrapartida do custo de poluir, identificado geralmente como um 

custo de produção.  

No âmbito das abordagens brutas, o momento do reconhecimento da obrigação tem sido 

discutível em duas datas possíveis (Deloitte, 2007; Haupt e Ismer, 2011):  

a) Na data da atribuição gratuita das licenças, em período anuais, uma vez que são 

atribuídas para propósitos de cumprimento e considerando a estimativa das 

emissões totais a realizar; ou 
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b) Na data de relato do período em que ocorrem as emissões de GEE pois só existe a 

obrigação de entregar licenças de emissão pelas emissões realizadas, 

independentemente de deter licenças. 

EFRAG (2012) considera que o momento da atribuição inicial das licenças de emissão não 

gera, por si só, a obrigação de entregar essas licenças ou de emitir GEE, pelo que não 

concorda com o reconhecimento de um passivo por emissões que ainda não foram 

realizadas. Os argumentos apresentados pelo EFRAG para a contrapartida no 

reconhecimento inicial referem isto mesmo, que apenas o ato de emitir é o evento real 

gerador da obrigação. 

 

Mais diretamente relacionado com a abordagem líquida, pode ser argumentado por um 

terceiro momento de reconhecimento do passivo (PWC, 2008; EFRAG, 2012): se as LEAG 

em posse da entidade forem suficientes para cobrir as emissões realizadas, a obrigação 

surge por emissões de GEE superiores àqueles que as licenças de emissões em posse da 

entidade (reconhecidas como ativo) permitam. PWC (2008), suportando esta perspetiva 

argumenta que quando as leis de emissões estão estabelecidas e os compromissos 

contratuais estão satisfeitos, não há qualquer tipo de obrigação presente pelas emissões 

cobertas por LEAG. Nesse momento, se necessário, é reconhecido uma provisão, 

mensurada pelo valor presente das licenças de emissão necessárias para cobrir a obrigação 

gerada (Deac, 2013). Note-se ainda que a melhor estimativa deve ainda ser determinada 

tendo em conta possíveis penalizações. 

 

A mensuração do passivo pelas emissões de GEE tem sido uma questão longe de consenso 

entre as opções de considerar a quantia escriturada das licenças detidas ou apenas o valor 

de mercado das licenças. Na medida em que as licenças de emissão estão detidas pela 

entidade, a mensuração para o passivo por emissões realizadas (que geram a obrigação de 

entrega de licenças de emissão) mais consensual, é a quantia escriturada daquelas licenças, 

sendo esta a posição tomada pela maioria das entidades (KPMG, 2008; Lovell et al., 2010). 

Note-se que, neste modelo, em conjunto com a mensuração das licenças de emissão detidas 

gratuitamente pelo seu valor nominal (ou seja, a valor nulo), resulta que o passivo a 

reconhecer seria de valor zero até que as emissões realizadas excedessem as licenças de 

emissão detidas (KPMG, 2008). A IFRIC 3 sugeria que fosse adotado o modelo do justo 

valor, justificando que este representava a despesa real que uma entidade teria para poder 
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realizar as suas emissões. A interpretação estabelecia o reconhecimento da obrigação 

independentemente de qualquer licença de emissão detida (Giner-Inchausti, 2007; Haupt e 

Ismer, 2011). Neste sentido, Veith et al. (2009) e Haupt e Ismer (2011) mencionam que a 

mensuração inicial do ativo pelo justo valor permite o reconhecimento de um passivo, 

mesmo que as emissões de CO2 não ultrapassem o montante de licenças gratuitas 

concedidas à entidade, pois aquele reconhecimento permite uma melhor compreensão dos 

custos decorrentes da emissão de GEE, transparente, e reflete o propósito do sistema de 

comércio de emissões. 

 

EFRAG (2012) defende a mensuração das emissões de GEE (reconhecidas como custo de 

produção e passivo) pelo custo médio ponderado, que considera o custo médio das licenças 

detidas (LEAG e licenças adquiridas) acrescido do défice de licenças expectável, 

mensurado pelo preço de compra de contratos de futuro/forward no período de 

cumprimento e, se necessário por excessos restantes, pelo valor de mercado na data de 

relato. Por comparação com o modelo proposto pela IFRIC 3, ao considerar a quantia 

escriturada das licenças de emissão para mensurar as emissões de GEE, reduz o accounting 

mismatch que seria criado pela aplicação do modelo do justo valor. Era o ponto mais 

problemático gerado em torno da norma interpretativa - o tratamento contabilístico da 

contrapartida da alteração de valor, já que quando a entidade reconhecia um aumento na 

quantia escriturada da licença de emissão aquele era reconhecido no capital próprio, 

enquanto um aumento na quantia escriturada do passivo era reconhecido em resultados. 

Esta discrepância no tratamento contabilístico oriundo da mensuração subsequente do ativo 

e passivo gerava certa volatilidade no resultado (Hughes, 2000; Johnston et al., 2008; 

Giner-Inchausti, 2007; Veith et al., 2009; Mete, Dick e Moerman, 2010; Haupt e Ismer, 

2011). Contudo, Giner (2014) argumenta que, enquanto as quantidades de licenças de 

emissão detidas diferirem da quantidade de emissões de GEE realizadas, os modelos de 

justo valor irão provavelmente gerar volatilidade nos resultados, alterando rácios 

relevantes, motivo pelo qual a solução desagrada a tantos. 

 

Veja-se, de forma resumida no quadro 5, os possíveis tratamentos contabilísticos acima 

descritos para a obrigação de entrega das licenças de emissão. 
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Quadro 5: Resumo da problemática do reconhecimento e mensuração das emissões de GEE 

 Perspetiva 1 Perspetiva 2 Perspetiva 3 Perspetiva 3 

Reconhecimento 

Não existe 

obrigação 

enquanto as 

licenças detidas 

são suficientes 

para cobrir as 

emissões 

realizadas 

Reconhecer a obrigação no período em que as emissões são realizadas 

Mensuração 

Valor de mercado 

das licenças no final 

do período 

+ 

Estimativa do valor 

das licenças de 

emissão necessárias 

para cobrir as 

emissões realizadas 

(quer as já detenha 

ou não) 

Quantia escriturada das 

licenças detidas, no 

final do período (com 

mensuração inicial ao 

justo valor) usando o 

custo médio ponderado 

ou FiFo 

+ 

Valor de mercado das 

licenças emissão em 

falta para fazer face a 

emissões efetuada 

Quantia escriturada 

das licenças detidas, 

no final do período 

(pelo custo – que pode 

ser zero) usando o 

custo médio 

ponderado ou FiFo 

+ 

Valor de mercado das 

licenças emissão em 

falta para fazer face a 

emissões efetuada 

Fonte: adaptado de IASB Agenda Project (2011) 

 

 

O capítulo seguinte expõe as evidências empíricas das práticas contabilísticas adotadas 

pelas empresas quanto ao reconhecimento e mensuração de licenças de emissão e emissões 

de GEE. 
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Capítulo 3. Literatura Prévia e Teorias de Contabilidade no 

contexto das Matérias ambientais 

Este capítulo expõe o estado da arte quanto às práticas contabilísticas adotadas pelas 

entidades sobre licenças de emissão e emissões de GEE e a relação com possíveis fatores 

influenciadores.  

Posteriormente, são apresentadas as teorias da contabilidade que frequentemente na 

literatura são mencionadas por apresentarem um conjunto de assunções e metodologias 

usadas na aplicação de princípios do relato sobre matérias ambientais. 

 

3.1. Evidências empíricas da divulgação de informação financeira sobre 

licenças de emissão e emissões de gases com efeito estufa 

3.1.1. Análises descritivas 

A redução das emissões de GEE, por forma a minimizar o efeito das alterações climáticas 

no planeta, deve passar por um compromisso empresarial de procedimentos que permitam 

alcançar aquele objetivo. Os esforços adotados na sua prossecução devem ser apresentados 

de forma transparente às partes interessadas, para o que o relato assuma especial 

importância. O relato financeiro é, desde a implementação do CELE em 2005 e até aos dias 

de hoje, alvo de uma discussão constante entre as partes envolvidas (reguladores, 

preparadores, partes interessadas). É, particularmente motivada pela lacuna por parte do 

IASB e pelas posições assumidas pelos vários reguladores e preparadores da informação.  

 

São alguns os estudos que efetuam uma análise descritiva às práticas contabilísticas 

subjacentes à exposição a um comércio de emissões baseado em sistema cap-and-trade 

(PWC e IETA, 2007; Lovell et al., 2010; Ernst & Young, 2010; Steenkamp et al., 2011; 

Warwick e Ng, 2012; Black, 2013; Ayaz, 2017; Allini et al., 2018).  

 

Esta secção é dedicada à apresentação dos estudos que analisam as práticas contabilísticas 

divulgadas por entidades sujeitas a um sistema de comércio cap-and-trade. O quadro 6 

apresenta um resumo sumário das estatísticas de divulgação das políticas de 

reconhecimento e mensuração sobre licenças de emissão e emissões de GEE, obtidas pelos 

estudos identificados. 
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PWC e IETA (2007) incidem na análise ao relato financeiro relativo a licenças de emissão 

e emissões de GEE, por meio de um inquérito, tendo obtido respostas de 26 empresas 

sujeitas ao CELE, sediadas no Reino Unido, resto da UE, E.U.A. e México. Os resultados 

obtidos indicam que 65% da amostra reconhecem as licenças de emissão como ativos 

intangíveis, 15% como inventário, e os restantes 20% como outros ativos correntes ou não 

fazem qualquer reconhecimento. Relativamente à mensuração inicial das LEAG apenas 

24% o fazem pelo seu justo valor, uma vez que a larga maioria (76%) adotam o custo nulo. 

No que respeita à obrigação por emissões de GEE, 47% efetuam a sua mensuração pela 

quantia escriturada das licenças de emissão detidas (que pode ser zero, caso se tratem de 

LEAG), sendo posteriormente ajustada para o justo valor, se as emissões excederem as 

licenças de emissão detidas. Esta mensuração foi interpretada pelos autores como o “custo 

com balanceamento ao valor de mercado”. Outra conclusão interessante é o facto de 54% 

das empresas reconhecer o custo da venda das licenças de emissão na rubrica “Custo das 

vendas” da DR. Relativamente ao tratamento contabilístico dos contratos de futuro 

relacionados com licenças de emissão, este estudo evidencia que 46% das empresas 

efetuam a mensuração dos mesmos pelo método do justo valor com as alterações de valor 

a serem reconhecidas na DR, sendo que 40% o fizeram de acordo com a exceção permitida 

na IAS 39 (referida como a own use exemption). Note-se ainda que, 70% das empresas da 

amostra referem que o mercado das licenças de emissão é de tal forma ativo que podem 

considerar os valores de mercado fiáveis e assim usar o método de mensuração preconizado 

pela IAS 39.  

 

Ernst & Young (2010), por meio de pesquisa aos relatórios financeiros anuais de 2009 de 

entidades americanas com capital público (e rendimentos operacionais entre 1 bilião e 100 

biliões de dólares), verificou que 29 divulgavam políticas relacionadas com licenças de 

emissão ou créditos de carbono nas Notas. Daquelas 29 empresas, 24 pertencem ao setor 

elétrico e de serviços e, apesar da orientação da FERC, 38% reconhecem as licenças como 

ativos intangíveis, 31% como inventários e 17% como ativos e passivos de regulação. Os 

restantes 14% não foram identificados. 

 

Lovell et al. (2010) incidem o seu estudo no relato financeiro das licenças de emissão, para 

o ano de 2008, de entidades que representam 25% das emissões realizadas no âmbito do 

CELE. Para o efeito, desenvolveram o trabalho em duas etapas: análise documental das 

demonstrações financeiras de 26 empresas e entrevistas telefónicas a 5 empresas, tendo 
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como locutor o responsável pela contabilidade financeira. Os autores concluem que existe 

uma diversidade considerável de práticas contabilísticas relacionadas com as licenças de 

emissão e emissões de GEE. Os resultados evidenciam que 42% das empresas da amostra 

reconhecem as licenças de emissão como ativos intangíveis, e 15% mensuram inicialmente 

as licenças de emissão pelo seu justo valor (ou seja, pelo preço de mercado), com a 

diferença entre o justo valor e o custo a ser reconhecido como subsídio governamental. A 

maioria das empresas, 58%, mensuram a sua obrigação por emissões de GEE pelo “custo 

com alterações para o justo valor”. Os autores referem que esta prática resulta numa falta 

de informação sobre toda a extensão das licenças de emissão, ativos e passivos, e está em 

contraste com o tratamento original recomendado pela IFRIC 3. 

 

Steenkamp et al. (2011) recorreu à base de dados carbonmarketdata.com para selecionar a 

sua amostra, para os anos 2008/2009, tendo obtido informação para 75 entidades do Reino 

Unido. Apenas 18 entidades da amostra (24%) divulgam políticas contabilísticas 

relacionadas com licenças de emissão e emissão de GEE, o que faz com que a não 

divulgação se encontre na ordem dos 76%. A amostra para o estudo descritivo foi afunilada 

para as 18 entidades que divulgaram algum tipo de informação. Em relação ao 

reconhecimento inicial, 33% reconhecem as LEAG como ativo intangível, e a mesma 

percentagem refere a contrapartida como um subsídio do governo. Relativamente à 

mensuração inicial, 72% mensuram as LEAG pelo seu custo, ou seja, a valor zero, 22% ao 

valor de mercado e 1 entidade (6%) refere usar o justo valor. Apenas 44% divulgam o 

reconhecimento de licenças de emissão adquiridas, das quais apenas 1 entidade efetua o 

reconhecimento em custo das vendas e as restantes 6 em ativo intangível. No que respeita 

ao reconhecimento das emissões de GEE, 78% divulgam o reconhecimento de uma 

provisão; contudo, apenas 50% reconhecem como provisão o total das emissões efetuadas, 

enquanto as restantes (28%) o fazem apenas quando as emissões de GEE excedem as 

licenças de emissão detidas. Nenhuma das entidades apresenta o modelo de mensuração 

das emissões de GEE. 

 

Warwick e Ng (2012), com recurso à Carbon Monitoring for Action (CARMA), obteve 

uma população de 9000 entidades inscritas e selecionou as 250 que se caracterizavam por 

ser as que emitem mais GEE na UE. Foram excluídas as empresas que não divulgavam os 

relatórios financeiros anuais para o ano 2007, tendo assim obtido uma amostra de 47 

empresas. À semelhança dos resultados dos estudos anteriores, a análise de conteúdo 
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revelou que 55,3% das empresas da amostra reconhecem as LEAG como ativo intangível, 

e 6,4% o fazem como inventário. Warwick e Ng (2012) fazem notar que 36,2% não 

divulgam uma política contabilística para o seu reconhecimento. Relativamente à 

mensuração inicial das LEAG, apesar da dependência relativa ao reconhecimento inicial, 

a terminologia utilizada é bastante díspar, tendo os autores verificado a utilização de termos 

como valor nulo, valor nominal e ainda valor nominal (nulo). A base de mensuração mais 

usada para as LEAG no reconhecimento inicial é o seu valor nulo (38,3%), seguida do 

valor de mercado ou o justo valor (21,3%), sendo ainda relevante notar que 23,4% das 

empresas não divulgam qualquer base de mensuração. O estudo conclui ainda que a maioria 

das empresas que transaciona no CELE fá-lo para cumprir a obrigação de entregar licenças 

de emissão face às suas emissões reais, pelo que considera apenas o tratamento 

contabilístico das licenças de emissão adquiridas para propósitos de cumprimento. Quanto 

ao passivo por emissões de GEE, os autores verificam que 78,7% reconhecem uma 

provisão ou um passivo, sendo que duas entidades (4,3%) reconheceram o pagamento 

como um gasto quando a obrigação por emissões de GEE foi liquidada. Os resultados 

verificam ainda que 44,7% das empresas divulgam a base de mensuração da obrigação, 

contudo, apuram 11 métodos de mensuração diferentes, sendo o mais utilizado, o preço de 

mercado das licenças de emissão. Os autores referem ainda que algumas das bases de 

mensuração identificadas poderão, ou não, ter o mesmo significado. 

 

Black (2013), a partir de uma amostra de 62 entidades localizadas no Reino Unido, 

Alemanha e Espanha (países identificados como os maiores emissores no CELE), analisou 

os relatórios e contas anuais do ano 2011. A principal conclusão apontada, consistente com 

os estudos previamente mencionados, é a diversidade de abordagens contabilísticas para 

relatar a exposição ao CELE. Em relação ao tratamento contabilístico propriamente dito, a 

autora apura que 69,4% das entidades reconhece as licenças de emissão como ativos 

intangíveis, das quais 62,9% atribuem a mensuração inicial a um valor nulo, e as restantes, 

fazem-no pelo valor de mercado. Das 14,5% empresas que reconhecem as licenças como 

inventário, todas menos uma (88,9% da subamostra) registam as LEAG pelo valor nulo. 

No que respeita ao reconhecimento das emissões de GEE, 56,5% apenas evidencia um 

passivo quando as emissões excedem as licenças detidas. A autora identifica três 

abordagens contabilísticas para incorporar as licenças de emissão e emissões de GEE no 

relato financeiro: uma abordagem modificada da IFRIC 3 (que mensura inicialmente as 

LEAG ao justo valor e o correspondente passivo por emissões de GEE), a net liability 
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approach (que apenas reconhece as emissões de GEE como passivo quando excedem as 

licenças detidas) e a abordagem dos inventários da USofA 101.21 (reconhecimento das 

LEAG em inventários pelo valor nulo). 

 

Ayaz (2017) adota uma metodologia semelhante a Warwick e Ng (2012) e recorre à Carma 

para analisar os relatórios e contas anuais das entidades que são as maiores emissoras de 

GEE na UE, no período 2009, tendo obtido uma amostra de 28 entidades. De forma 

semelhante, obtém que a maioria das entidades reconhece as LEAG como ativo intangível. 

Contudo, para a mensuração inicial, a amostra divide-se entre o uso maioritário quer do 

valor nulo (17,85%) quer do valor de mercado (17,85%). Para este critério contabilístico, 

Ayaz (2017) verifica a utilização de outras designações, como “valor nominal” e “custo”. 

O autor refere que estas denominações continuam a criar alguma ambiguidade na 

divulgação da informação. Não obstante, as denominações são equivalentes ao valor nulo 

no caso das LEAG, pelo que os resultados obtidos podem assemelhar-se aos de Warwick 

e Ng (2012). No que se refere ao reconhecimento das emissões de GEE, os resultados 

também não apresentam distinção significativa entre os estudos, contudo, Ayaz (2017) 

reduz para 5 o número de métodos de mensuração identificados para aquelas. 

 

Allini et al. (2018) focaram o seu estudo descritivo no ano 2013 e nas entidades que 

transacionam licenças de emissão na European Energy Exchange. Esta plataforma foi 

nomeada pela Comissão Europeia como uma plataforma transitória de leilão para a fase III 

do CELE. As autoras alcançam uma amostra final de 94 entidades-relatoras de políticas 

contabilísticas sobre licenças de emissão e emissões de GEE, onde as entidades alemãs e 

francesas alcançam uma elevada percentagem de participação. As conclusões do estudo 

apontam para que uma maioria das entidades 56,38% não reconheçam as LEAG e usam o 

valor nulo – adotando uma abordagem líquida, enquanto 43,62% mensuram as licenças ao 

valor de mercado, seguindo uma abordagem bruta. Das 48 entidades que reconhecem as 

LEAG, apenas 41,46% divulgam o reconhecimento das mesmas como ativo intangível, 

sendo que nenhuma o faz como inventário ou ativo financeiro.  

 

Em todos estes estudos é referido a lacuna no normativo do IASB como um principal 

motivador para a disparidade de práticas contabilísticas, assim como da ambiguidade das 

expressões utilizadas para divulgar as políticas contabilísticas adotadas. 
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Quadro 6: Resumo dos estudos descritivos sobre as práticas contabilísticas sobre LEAG e emissões 

de GEE 

 PWC e 

IETA (2007) 

Lovell et al. 

(2010) 

Ernst & Young 

(2010) 

Steenkamp et al. 

(2011) 

Warwick e Ng 

(2012) 
Black (2013) Ayaz (2017) 

Período de análise 2005/2006 2008 2009 2008/2009 2007 2011 2009 

Método Inquérito 

Inquérito e 

entrevistas 

telefónicas 

Análise de conteúdo 

aos relatórios 

financeiros anuais  

Análise de conteúdo aos relatórios financeiros anuais disponíveis online escritos em inglês 

Amostra 

26 inquiridos 

(Reino 

Unido, resto 

da UE, 

E.U.A. e 

México) 

26 entidades – 

68 instalações – 

representativas 

de 25% das 

emissões do 

CELE 

29 entidades dos 

E.U.A. com capital 

público (1bilião$ < 

Rédito > 100biliões$) 

e políticas 

contabilísticas 

divulgadas 

18 entidades do Reino 

Unido listadas na 

carbonmarketdata.com 

com políticas 

contabilísticas 

divulgadas para todos 

os critérios definidos 

47 entidades da UE 

listadas na 

CARMA45 como as 

250 maiores 

emissoras de 

carbono 

62 entidades dos 

PNALEs da Alemanha, 

Espanha e Reino Unido 

com LEAG acima de 

150000 ton 

28 entidades da 

UE listadas na 

CARMA 

Resultados: LEAG 

Reconhecimento  

Ativos Intangíveis 65% 42% 38% 33% 55,3% 69,4% 39,29% 

Inventários 15%  31%  6,4% 14,5% 3,57% 

Outros 20%  
17% (ativos e passivos 

de regulação) 
6% 2,1% 4,8% 7,14% 

Contrapartida   ND ND  ND ND ND 

Rendimento diferido 14%       

Rendimento 10%       

Subsídio do governo -- 15%  33%    

Mensuração inicial   ND     

Justo valor / Valor de 

mercado 
24% 15%  28% 21,3% 30,6% 17,85% 

Valor nulo 76% 31%  72% 38,3% 62,9% 17,85% 

Outros -- --   17% 1,6% 25,02% 

Mensuração 

subsequente 
 ND ND 

 
  

 

Custo menos Amort. 

Acum. 
14%   

 
   

Custo menos Perdas 

Imp. 
86%   

 
4,3% 62,8%46 7,14% 

Custo     4,3%  3,57% 

Outros     8,4%  14,28% 

Resultados: Emissões de GEE 

Reconhecimento ND ND ND   ND  

Provisão/ Passivo    78% 78,7%  71,43% 

Gasto    17% 4,3%   

Mensuração  ND  0%    

Valor de mercado 16%   
 

 14,5% 
7,14% (base pro 

rata) 

Custo + valor de 

mercado 
47%   

 
  

 

Outros     44,7% 25,8% 42,86% 

Abordagens 

identificadas 

Custo 

balanceado ao 

valor de 

mercado 

Custo 

balanceado ao 

valor de 

mercado 

ND ND ND 

Net liability approach; 

Abordagem modificada 

da IFRIC 3; 

Abordagem dos 

inventários. 

ND 

Fonte: Elaboração própria 

                                                 
45 Carbon Monitoring for Action (CARMA), financiada pelo Centre for Global Development. 
46 Black (2013) refere que a codificação para imparidade adotou uma abordagem abrangente para interpretar como o uso do modelo 
“custo menos perdas por imparidade acumuladas”. Assim, incluiu quaisquer declarações de políticas contabilísticas que indicassem: 

uma consideração do valor de mercado das licenças de emissão, uma comparação com a quantia escriturada e uma redução da quantia 

escriturada para refletir qualquer valor de mercado inferior.  
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Engels (2009) questionou as orientações cognitivas dos profissionais do relato financeiro 

para desenvolverem uma resposta para o tratamento contabilístico, através da elaboração 

de um questionário direcionado às entidades dinamarquesas, inglesas, holandesas e alemãs 

(o qual decorreu durante 3 anos, tendo sido obtida uma percentagem de respostas entre 

19% a 23% naquele período). Neste estudo, questionavam-se os profissionais sobre o 

conhecimento das unidades operacionais (internas ou externas) que tinham fornecido 

aconselhamento sobre o tratamento contabilístico a considerar para as licenças de emissão. 

Uma conclusão importante foi a relação empírica alcançada pelas as tradições de relato 

financeiro, que aliviaram ou dificultaram a capacidade das empresas em responder àquele 

novo desafio. Por exemplo, tanto para as empresas alemãs como para as inglesas, o CELE 

mostrou ser um desafio, mas as empresas inglesas conseguiram relacionar esse mercado 

com outros mecanismos baseados no mercado; as empresas alemãs viram na introdução do 

CELE uma rutura com a forma de pensar sobre as emissões GEE. Este resultado é 

consistente com a perspetiva de que os fatores institucionais ou de regulação influenciam 

o tipo de divulgação que a entidade efetua (Inchausti, 1997; Holland e Foo, 2003; Criado-

Jiménez, Fernández-Chulián, Husillos-Carqués e Larrinaga-González, 2008; Jorgensen e 

Soderstrom, 2008; Monteiro e Vilas Boas, 2012). Não obstante, se for considerado que as 

várias possibilidades de tratamento contabilístico das licenças de emissão e emissões de 

GEE dependem de juízos de valor, então torna-se necessário compreender a multiplicidade 

de fatores que podem influenciar o juízo profissional por uma ou outra política, além do 

fator regulatório. 

 

 

3.1.2. A relação com fatores influenciadores 

3.1.2.1. A evidência empírica na generalidade 

O estudo das possíveis relações existentes entre a divulgação de informação e os fatores 

que a motivam é baseado em diferentes metodologias. Mais relacionado com a divulgação 

de informação ambiental, as diferentes metodologias podem ser agrupadas em três tipos de 

estudos de acordo com Jaffe, Peterson, Portney e Stavins (1995) e Wagner et al. (2002): 

o Estudos de eventos: avaliam a reação do mercado (preço ações ou rendibilidade 

anormal) a determinados acontecimentos ambientais (Klassen e McLaughin, 1996; 

Blacconiere e Northcut, 1997; Dowell, Hart e Young, 2000);  
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o Estudos de carteira (portfolio studies): analisam o desempenho financeiro de duas 

ou mais carteiras e comparam com medidas de desempenho ambiental (Filbeck e 

Gorman, 2004); 

o Estudos de regressão: avaliam as influências entre três tipos de categorias de 

variáveis - desempenho ambiental, desempenho económico-financeiro e 

divulgações ambientais (Hart e Ahuja, 1996; Russo e Fouts, 1997; Konar e Cohen, 

2001; Al-Tuwaijri, Christensen e Hughes, 2004; Sarumpaet, 2005; Busch e 

Hoffman, 2011; Fujii, Iwata, Kaneko e Managi, 2012; García-Sanchéz e Prado-

Lorenzo, 2012; Hatakeda, Kokubu, Kajiwara e Nishitani, 2012; Yu, 2013; Gallego-

Álvarez et al., 2015; Rokhmawati, Sathye e Sathye, 2015; Liu et al., 2016). 

 

É este último tipo de estudos que é mais utilizado na análise dos fatores explicativos da 

divulgação ambiental. O quadro 7 apresenta um resumo da literatura existente sobre os 

fatores influenciadores da divulgação de informação ambiental, e que (cor)relacionam as 

variáveis, utilizando para o efeito, técnicas de regressão. 

 

Quadro 7: Fatores influenciadores da divulgação de informação ambiental 

Natureza dos fatores Estudo 

Fatores institucionais / 

regulatórios 

Moneva e Llena (2000), Cormier, Magnan e Van Velthoven (2005), Mateos-Ansótegui e 

Bilbao-Estrada (2007), Criado-Jiménez et al. (2008); Freedman e Jaggi (2011); Lopes e 

Reis (2011); Barros e Monteiro (2012); Monteiro e Vilas Boas (2012); Luo et al. (2012) 

Fatores económicos 
Konar e Cohen (2001), Xydopoulos e Xanthopoulos (2009); Lopes e Reis (2011), Luo et 

al. (2012), Griffin et al. (2012, 2017) 

Setoriais 
Xydopoulos e Xanthopoulos (2009), Freedman e Jaggi (2011), Luo et al. (2012), Griffin et 

al. (2012, 2017) 

Tamanho (dimensão) 
Xydopoulos e Xanthopoulos (2009), Freedman e Jaggi (2011); Lopes e Reis (2011), Luo 

et al. (2012), Griffin et al. (2012, 2017) 

Fonte: elaboração própria 

 

Na última década, com o desenvolver dos sistemas de comércio de licenças de emissão, 

foram efetuados alguns estudos de regressão que relacionam aquele tipo de informação 

ambiental específica com características da empresa, fatores institucionais, económicos 

e/ou financeiros, setoriais, de mercado, adicionando, portanto, as expectativas dos 

investigadores às possibilidades de conjugação entre variáveis ambientais e outras. É 

verificado uma escassez de estudos que relacionem as práticas contabilísticas ou a 

transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE com 

respetivos fatores motivadores. Porém, há que distinguir a divulgação de informação 
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relacionada com licenças de emissão e emissões de GEE de âmbito obrigatório (mais 

diretamente relacionada com o relato financeiro) e de âmbito voluntário (mais diretamente 

relacionada com o relato ambiental, de sustentabilidade). A literatura que incide nesta 

temática apresenta relativa ambiguidade. Por este motivo, de seguida, são apresentados 

resumidamente, os que se relacionam mais diretamente com a temática do presente estudo. 

O quadro 8 pretende esclarecer quanto à diversidade de variáveis utilizadas nos modelos 

desenvolvidos. 

 

Xydopoulos e Xanthopoulos (2009) iniciaram a sua pesquisa tendo como principais 

objetivos: definir os principais fatores que podem influenciar a divulgação da participação 

da empresa em programa de comércio de emissões e observar os fatores que influenciam a 

decisão das empresas para reconhecer as licenças de emissão (e créditos de carbono), como 

ativos intangíveis ou gastos. De uma amostra de 157 entidades, selecionadas da base de 

dados Bloomberg, com as transações mais relevantes em volume no mercado de comércio 

de emissões, pertencentes aos Reino Unido, E.U.A., Noruega, Suécia, Suíça, Dinamarca, 

Áustria, Bélgica, Canadá, México, Japão, Coreia, França, Finlândia, África do Sul, 

Alemanha, Espanha e Itália, constroem uma regressão linear que tem como variável 

dependente a divulgação da participação (ou não) de uma entidade em um comércio de 

emissões (é, portanto, uma variável dicotómica). Esta divulgação de participação é testada 

ser influenciada pelas seguintes variáveis: custo médio do capital próprio, custo médio do 

endividamento, rendibilidade do capital próprio (ROE), rendibilidade do ativo (ROA), total 

do investimento, rácio de price-earnings (preço da ação/lucro médio da ação), rácio de 

leverage (total da dívida/total do ativo), dimensão (logaritmo do total do ativo), setor, 

vendas e crescimento. Uma segunda regressão faz depender o tratamento contabilístico 

preconizado para a licença de emissão ou crédito de carbono (como ativo intangível ou 

gasto) das restantes variáveis já apresentadas. Todos os dados financeiros são referentes ao 

ano 2008. Os resultados da primeira regressão mostram que os principais fatores que 

influenciam a decisão sobre a divulgação da exposição a um sistema de comércio de 

emissões são rácios financeiros, como a ROE e o rácio de leverage, a dimensão, o total do 

investimento e o crescimento. A pesquisa mostra que a divulgação é feita em maior grau 

em países com mais setores, e nos países em geral, a divulgação menor grau é verificada 

nos setores financeiros e de bens de consumo. No que diz respeito ao tratamento 

contabilístico das licenças de emissão, os resultados evidenciam que as entidades tendem 
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a tratá-los como gastos, em contraste, com os setores financeiros e de bens de consumo que 

fazem o seu reconhecimento como ativo intangível.  

 

Quadro 8: Resumo de estudos sobre os fatores influenciadores de divulgação de informação sobre LE 

e/ou emissões de GEE 

Estudo Período Amostra Variável dependente Variáveis explicativas 

Xydopoulos e 

Xanthopoulos 

(2009) 

2008 
157 Entidades 

da Bloomberg 

1. Divulgação dos resultados 
da participação em comércio 

de emissões (variável dummy); 

 

2. Reconhecimento das 

licenças de emissão como 

Ativo intangível ou Gasto 

(variável dummy: 1 se ativo 

intangível; 0 se gasto) 

 Custo médio do capital próprio,  

 Custo médio do endividamento, 

 Rendibilidade do capital próprio, 

 Rendibilidade do ativo,  

 Total do investimento,  

 Price-earnings; 

 Dimensão,  

 Sector (variável dummy),  

 Crescimento; 

 País de origem (variável dummy). 

Lopes e Reis 

(2011) 
2004 a 2009 

8 Empresas 

(com LEAG e 

pertencentes à 

Euronext 

Lisbon – PSI 

geral) 

Nível da qualidade da 

informação ambiental 

(variável dummy) 

 Risco da empresa (Beta), 

 Índice de concentração da titularidade do 

capital, 

 Taxa de retorno das ações, 

 Rendibilidade do ativo, 

 Endividamento, 

 Pressão exercida pelos media, 

 Dimensão, 

 Indicador de conformidade (em relação 

ao cumprimento da DC29 e IT4). 

Luo et al. 

(2012) 

2008 

(dados 

financeiros); 

2009 

(divulgação da 

informação 

sobre licenças 

de emissão) 

291 Empresas 

que 

preencheram o 

questionário do 

CDP em 2009 

Participação no Carbon 

Disclosure Project 

(variável dummy) 

 Dimensão, 

 Ratificação do Protocolo de Quioto, 

 Ambiente nacional legislativo, 

 Common law versus code law, 

 Financiamento obtido, 

 Endividamento, 

 Tobin’s - Q,  

 Rendibilidade do ativo, 

 Risco da empresa (Beta), 

 Intensidade do capital,  

 Novo investimento, 

 Dispêndios de capital, 

 Sector. 

Matsumura et 

al. (2014) 
2006 a 2008 

Entidades no 

S&P 500 (550 

observações 

entidade-ano) 

Divulgação das emissões de 

GEE ao CDP e autorização 

para divulgação ao público 

(variável dummy) 

 Divulgação das emissões de GEE ao CDP 

em t-1, 

 Proatividade ambiental (variável 

dummy), 

 Danos ambientais (variável dummy), 

 Proporção de entidades no setor que 

divulga a informação, 

 Dimensão, 

 Nº de forecasts de gestão emitidos, 

 Crescimento da entidade (rácio book to 

market), 

 Leverage, 

 Rácio de investidores institucionais, 

 Rácio de vendas ao estrangeiro, 

 Divulgação obrigatória à EPA (variável 

dummy). 
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Broadstock, 

Collins, Hunt 

e Vergos 

(2016) 

2000 a 2015 

(dados 

disponíveis) 

Entidades 

listadas no 

FTSE 350 (de 

688 a 2463 

observações) 

Nível de emissões de GEE 

(auto-divulgadas pela 

entidade) 

 Métricas monetárias (Vendas, EBITDA, 

EBIT, Resultado líquido, total do Ativo) 

 Rácios de desempenho (Resultado por 

ação, Rendibilidade do capital próprio, 

Tobin’s-q) 

Gallego-

Álvarez et al. 

(2016) 

2011 

119 Entidades 

da Fortune 

Global 500 

sensíveis à 

regulação de 

emissões de 

GEE 

Tratamento contabilístico dos 

direitos de emissões de GEE 

(variável categórica: gasto, 

ativo intangível, provisão, 

gasto de I&D, outros itens 

como inventário, investimento 

ou empréstimo) 

 País com sistema de comércio 

implementado (variável dummy), 

 Divulgação ambiental de acordo com as 

diretrizes da Global Reporting Initiative, 

 Divulgação ambiental de acordo com o 

relatório KPMG e Global Reporting 

Initiative, 

 Ratificação do Protocolo de Quioto 

(variável dummy), 

 Dimensão, 

 Leverage,  

 Rendibilidade, 

 Sector (variável multinominal). 

Qiu, Shaukat 

e Tharyan 

(2016) 

2005-2009 

11, 87, 165, 

214, e 152 

Entidades para 

os anos 2005, 

2006, 2007, 

2008 e 2009, 

respetivamente 

Índice de divulgação 

ambiental (desenvolvido pela 

Bloomberg)47 

 Índice de divulgação em t-1, 

 Rendibilidade das vendas, 

 Rendibilidade das vendas em t-1, 

 Tesouraria ativa (caixa e equivalentes de 

caixa + dívidas comerciais de curto 

prazo) (Slack resources), 

 Dimensão, 

 Leverage, 

 Rácio de financiamento próprio, 

 Exposição aos media, 

 Estratégia de retenção de ações 

(próprias). 

Fonte: elaboração própria 

 

 

Lopes e Reis (2011) pretenderam identificar fatores que influenciam o nível da qualidade 

da informação ambiental divulgada em relatórios de empresas com títulos admitidos à 

cotação na Euronext Lisbon e que detenham licenças de emissão. Argumentam que o nível 

da qualidade da informação ambiental (variável dependente baseada nas divulgações 

exigidas pela DC 29 e pela IT 4) é uma função das seguintes variáveis: do risco da empresa, 

do índice de concentração da titularidade do capital, da condição financeira da empresa 

(i.e., do retorno do mercado, da rendibilidade do ativo, dos dividendos por ação e do 

endividamento), da pressão exercida pelos media, da dimensão e de indicador de 

conformidade. Foram seis as regressões elaboradas, para cada variável explicativa. As 

autoras identificam como fatores influenciadores a concentração do capital, a pressão dos 

media, a dimensão e a conformidade com a regulação de relato financeiro. O quadro 9 

apresenta resumidamente as hipóteses e os resultados de Lopes e Reis (2011). 

 

 

                                                 
47 A ponderação do índice, em termos de importância dentro de cada categoria, contempla que as emissões de GEE tenham um peso 

mais significativo do que outros dados dentro da categoria ambiental. 
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Quadro 9: Resumo de Lopes e Reis (2011) - fatores explicativos das divulgações ambientais 

Variável dependente Variável explicativa Tipo de relação Resultado 

Nível da informação 

ambiental divulgada 

(incluída nos relatórios 

de acordo com a DC 29 

e IT 4) 

Risco 
Maior o risco, melhor a qualidade da 

informação 
Não verificada 

Índice de concentração da titularidade 

do capital da empresa 

Elevado nível de concentração, 

menor qualidade da informação 
Verificada 

Condição financeira: 

Retorno de mercado, retorno do ativo e 

endividamento 

Boa condição financeira aumenta a 

qualidade da informação 

Não verificada (maior 

endividamento reduz a 

qualidade da informação) 

Pressão exercida pelos media 
Maior pressão dos media, melhor 

qualidade da informação financeira 
Verificada 

Dimensão 
Maior a dimensão melhor a qualidade 

da informação 
Verificada 

Indicador de conformidade  

(com a DC 29 e IT 4) 

Maior a conformidade melhor a 

qualidade da informação 
Verificada 

Fonte: elaboração própria 

 

Luo et al. (2012) estudaram os fatores influenciadores da divulgação ambiental das 500 

maiores empresas participantes no Carbon Disclosure Project (CDP) no ano de 2009. 

Argumentaram que aquela seria uma função de fatores sociais, económicos, 

regulatórios/institucionais e por fatores financeiros. Com 291 empresas na amostra final, 

através da criação de um modelo de regressão linear, os autores fazem depender a 

participação no projeto (variável dicotómica) das seguintes variáveis explicativas: fator 

social – o tamanho da empresa representado pelo logaritmo do seu valor de mercado; fator 

económico – participação num sistema de comércio de licenças de emissão; fatores 

regulatórios/institucionais – a ratificação do Protocolo de Quioto pelo país onde a empresa 

está sedeada e verificação do modelo legislativo desse país (common law versus code law); 

fatores financeiros – financiamento obtido e endividamento. Para além destas variáveis, 

incluíram ainda algumas variáveis de controlo: Tobin’s - q, a rendibilidade do ativo, o risco 

da empresa, representado pelo seu Beta, a intensidade do capital (rácio do total do ativo 

fixo tangível sobre o total ativo), o investimento novo efetuado (rácio do total do 

investimento do período em ativos fixos tangíveis sobre o total do ativo fixo tangível); a 

eficiência operacional (rácio do total de gastos sobre o total das vendas); e o setor (variável 

dummy). Os autores concluem que a pressão económica (presença num sistema de 

comércio de licenças de emissão), a pressão social (tamanho da empresa) e o setor a que 

pertencem são variáveis significativamente associadas à decisão de divulgar informação 

voluntária ao CDP. 

 

Matsumura et al. (2014) analisam os efeitos das emissões de carbono sobre o valor das 

empresas e do ato de divulgar voluntariamente as emissões de carbono. Através de análises 
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de conteúdo às divulgações efetuadas ao CDP pelas entidades pertencentes ao S&P 500, 

concluem que a média do valor das emissões de GEE das entidades que divulgam essas 

emissões é superior em 2.3 biliões de dólares. As autoras apresentam ainda resultados que 

indicam que são as entidades que divulgaram voluntariamente informação sobre as 

emissões de GEE no período anterior, que têm indicadores mais elevados de proatividade 

ambiental. Também são as que têm um indicador mais elevado de ações de danos 

ambientais que obtêm menor probabilidade de divulgar as emissões ao CDP. A intensidade 

do setor também está positivamente relacionada com a divulgação da informação, assim 

como a dimensão e o volume de vendas ao estrangeiro. Por outro lado, o rácio de leverage 

indica uma não predisposição para a divulgação ambiental.  

 

Gallego-Álvarez et al. (2016) identificou três fatores relevantes para a decisão de tratar 

contabilisticamente as licenças de emissão ou as emissões de GEE: pertencer a um sistema 

de comércio, a homogeneização dos indicadores das emissões de GEE em linha com as 

normas definidas pela KPMG e pelas diretrizes da Global Reporting Initiative e a 

ratificação do Protocolo de Quioto. Selecionaram como população as entidades do Fortune 

Global 500, para o ano 2011. Limitaram a amostra às entidades que pertencem aos setores 

de atividade estabelecidos no Green Paper on Greenhouse Gas Emission Trading na UE e 

no Protocolo de Quioto, estabelecendo assim uma amostra de 119 entidades. A amostra 

representa assim entidades de países que não ratificaram, aprovaram, aderiram ou 

aceitaram o Protocolo de Quioto, assim como os que o fizeram. Com recurso à regressão 

linear, foi estabelecido uma dependência do tratamento contabilístico das licenças de 

emissão face aos três fatores relevantes identificados anteriormente, controlando por 

recurso à aplicação das hipóteses estabelecidas na perspetiva oportunística da teoria 

positiva da contabilidade. A variável dependente, que incide no tratamento contabilístico 

das licenças de emissão, variável categórica, assume as seguintes possibilidades: gasto, 

ativo intangível, provisão, gasto de I&D ou outros itens como inventário, investimento ou 

empréstimo. As variáveis explicativas selecionadas são as seguintes: uma variável dummy 

que representa se a entidade pertence a uma país com sistema de comércio implementado, 

uma variável categórica sobre o índice de divulgação dos indicadores ambientais 

estabelecido pelas diretrizes da Global Reporting Initiative (o somatório dos indicadores 

ambientais EN16, EN17, EN18, EN19 e EN20), uma variável categórica sobre o índice de 

divulgação dos indicadores ambientais de acordo com o relatório KPMG e Global 

Reporting Initiative, e a variável dummy que representa se o país ao qual a entidade 
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pertence ratificou o Protocolo de Quioto. As variáveis de controlo estabelecidas são, no 

âmbito da teoria positiva da contabilidade, a dimensão (tendo sido utilizado o logaritmo do 

total do ativo), o rácio debt-to-equity (leverage) e a rendibilidade (logaritmo do EBIT). Foi 

ainda utilizado como variável de controlo, o sector enquanto variável multinominal. As 

autoras concluem que as entidades que pertencem a um país que estabeleceu um sistema 

de comércio tendem a reconhecer as licenças de emissão como uma provisão ou como 

outros itens (investimentos, empréstimos ou inventários). Assim, providenciam evidência 

de que os sistemas de comércio promovem a efetiva aplicação do fator regulatório nas 

políticas contabilísticas, o que não é conseguido em países que apenas ratificaram o 

Protocolo de Quioto. O quadro 10 sintetiza os resultados apresentados. 

 

Quadro 10: Resumo de Gallego-Álvarez et al. (2016) - fatores explicativos do tratamento 

contabilístico das LE 

Variável dependente Variável explicativa Tipo de relação esperada Resultado 

Reconhecimento das 

licenças de emissões 

de GEE  

(variável categórica: 0 

se não há tratamento 

contabilístico, 1 se 

gasto, 2 se ativo 

intangível, 3 se 

provisão, 4 se gasto de 

I&D, 5 se outros itens 

- inventário, 

investimento ou 

empréstimo) 

Implementação de um 

sistema de comércio no país 

de origem  

Relação positiva entre a existência de um 

tratamento contabilístico e a existência de 

sistema de comércio 

Verificada 

parcialmente para 

Provisões e outros 

itens 

Divulgação de informação de 

acordo com as diretrizes da 

Global Reporting Initiative 

Relação positiva entre a existência de um 

tratamento contabilístico e a divulgação de 

informação dos indicadores EN 16, 17, 18, 

19 e 20 

Verificada 

parcialmente para 

gasto de I&D ou gasto 

Divulgação de informação de 

acordo com as diretrizes da 

Global Reporting Initiative e 

indicadores KPMG 

Relação positiva entre a existência de um 

tratamento contabilístico e a divulgação de 

informação dos 20 indicadores propostos 

pela KPMG e Global Reporting Initiative 

Verificada 

parcialmente para 

gasto de I&D ou gasto 

Ratificação, aprovação, 

adesão ou aceitação do 

Protocolo de Quioto 

Relação positiva entre a existência de um 

tratamento contabilístico e a concordância 

com o Protocolo de Quioto 

Não verificada 

Fonte: elaboração própria 

 

A literatura prévia conclui, portanto, que a divulgação de informação relacionada com 

licenças de emissão está geralmente associada a fatores regulatórios, como a existência de 

um sistema de comércio ou com obrigatoriedade legislativa de divulgação. Apergis et al. 

(2013) refere que as entidades sujeitas a relato financeiro obrigatório são conduzidas a 

adotar sistemas eco inovadores uma vez que divulgar informação com prejuízo do ambiente 

envolve enfrentar riscos de penalizações se os níveis de poluição não forem entretanto 

reduzidos. Não obstante, há ainda que verificar a significativa influência de fatores 

motivacionais por parte dos órgãos de gestão, que podem negligenciar aspetos regulatórios 

uma vez que não é do seu próprio interesse a divulgação de determinados aspetos de 

informação ambiental (Larrinaga et al., 2002). 
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3.1.2.2. O caso específico do fator regulatório 

Uma das questões fulcrais a considerar na divulgação de informação efetuada pelas 

empresas é o facto de o fazerem por imposição de legislação (Cormier et al., 2005). O fator 

regulatório tem no desempenho relacionado com as emissões de GEE dois papéis distintos: 

por um lado, pode assumir-se que o Estado, através da implementação do CELE e da 

divulgação dos PNALEs, tem o papel de direcionar as empresas para a emissão de GEE 

mínima (Hudgins e Yoskowitz, 2010); por outro lado, é também papel do Estado, o de 

garantir que as empresas divulgam aos seus stakeholders a exposição ao CELE, o qual é 

efetuado através da obrigatoriedade do relato financeiro. São vários os estudos que 

argumentam por uma influência positiva dos fatores regulatórios na divulgação de 

informação (Inchausti, 1997; Holland e Foo, 2003; Criado-Jiménez et al., 2008; Jorgensen 

e Soderstrom, 2008). Inchausti (1997) sugere que a legislação apresenta um forte 

incremento na divulgação, mesmo antes de ser obrigatória. Contudo, a autora refere que a 

inclusão de variáveis que contemplam características da empresa e regulação, providencia 

uma análise mais completa sobre como as duas abordagens, positiva e normativa, 

influenciam a divulgação das empresas. Llena et al. (2007) analisam as práticas de relato 

ambiental em Espanha com o objetivo de determinar os fatores influenciadores, 

considerando a norma ambiental obrigatória - Resolución de 25 de marzo de 2002, que 

tinha sido recentemente publicada pelo ICAC. Os autores concluem que, apesar da elevada 

percentagem de divulgação das Notas, quer em termos qualitativos como quantitativos, o 

nível das divulgações é bastante heterogéneo. Criado-Jiménez et al. (2008) efetuaram um 

levantamento dos padrões dos relatórios de 78 das maiores empresas espanholas, entre 

2001 e 2003, pertencentes ao Índice Geral da Bolsa de Madrid, de forma a examinar a 

extensão da sua conformidade com a norma do ICAC (Resolución de 25 de marzo de 2002), 

que obriga aquelas entidades a fazer divulgações ambientais nas suas demonstrações 

financeiras. Os resultados sugerem que uma regulação progressiva e melhorada pode 

aumentar o volume e a qualidade das divulgações ambientais, assim como é sugerido que 

a persistência da não-conformidade significa que os problemas associados com a 

divulgação ainda existem. Finalmente, através do conceito de impression management – 

processo consciente ou inconsciente, através do qual há uma tentativa de influenciar as 

perceções de outros sobre uma pessoa, objeto ou evento - o estudo argumenta que são 

diversas as estratégias utilizadas pelas empresas, que vão desde a rejeição à ocultação, para 

evitar a transparência das divulgações. Neste sentido, literatura prévia conclui haver 
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cumprimento de legislação aplicável, mas sendo efetuado de forma pouco rigorosa (Jurado 

Martin, Martin e Dominguez Casado 2004; Barros e Monteiro, 2012). 

Monteiro e Vilas Boas (2012) consideram que um dos pontos de análise nesta temática tem 

sido a existência de normativos legalmente impostos e a sua influência na divulgação de 

informação ambiental. Aquele estudo, em relação à realidade portuguesa, avaliou o 

impacto do normativo nacional versus o normativo internacional, nas práticas de relato 

financeiro. Concluiu que, face à orientação do apêndice da NCRF 26, apenas (ou ainda) 

32% das empresas não cotadas não divulgam qualquer tipo de informação acerca das 

licenças de emissão, não cumprindo com qualquer requisito imposto pela NCRF 26. 

Larrinaga et al. (2002) e Llena et al. (2007) concluem também que as entidades 

providenciam aos stakeholders mais informação “positiva”, como investimentos e gastos, 

do que “más notícias”, como provisões e passivos contingentes. Os argumentos de ambos 

os estudos incidem na necessidade de reforçar a reputação ambiental, utilizando os termos 

e valores de investimento relacionados com as matérias ambientais. 

No sentido de reforçar a aplicação do papel do Estado no estabelecimento de regras que 

incentivem a divulgação de informação, de forma compreensível e fiável para os 

stakeholders, Moneva e Llena (2000), Mateos-Ansótegui e Bilbao-Estrada (2007), 

Xydopoulos e Xanthopoulos (2009) opinam que a inexistência de normas é um fator 

influenciador do resultado que se verifica.  

Excluindo as pressões legislativas nacionais, mas ainda no âmbito de fatores regulatórios, 

Freedman e Jaggi (2011) afirmam que as empresas de países que ratificaram o Protocolo 

de Quioto e fixaram limites para as emissões de GEE (mais especificamente, os países da 

UE, Canadá e Japão) estão associadas a níveis de divulgação de informação mais altos em 

comparação com as empresas nos E.U.A., que não ratificou o Protocolo. Já Gallego-

Álvarez et al. (2016) não suportam as conclusões de Freedman e Jaggi (2011) uma vez que 

não obtêm resultados estatisticamente significativos entre a variável que expressa a 

ratificação do Protocolo de Quioto e um tratamento contabilístico específico. 

O caso particular do fator regulatório está presente na literatura existente como sendo 

influenciador da divulgação de informação. Este fator, quando incidente na divulgação de 

informação aos stakeholders pela exposição ao comércio de emissões, continua pouco 

explorado na literatura, ainda que se evidencie nas conclusões de vários estudos a 

necessidade de uma imposição legal urgente para o tema específico das licenças de emissão 

(Giner, 2014).  
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3.2. As teorias da contabilidade no contexto ambiental 

3.2.1. Introdução 

A divulgação de informação regulada, baseada nas práticas contabilísticas e preparada por 

“contabilistas”48, tem implícita a ideia de relação com situações e fatos económicos, o que 

corresponde à divulgação de informação sobre valores e riqueza. Carqueja (2007) refere 

que a informação sobre a riqueza implica um léxico e uma gramática, instrumentos de 

representação e de análise, e “contabilistas”, mas também utentes, e relações com a 

sociedade em que se insere. Feltham (1968) descreve o valor da informação contabilística 

e Orij (2007) indica que este tipo de informação é visto como uma commodity, com procura 

e oferta. Assim, a utilidade da contabilidade, como uma ferramenta de informação, recebe 

influências claras de conceitos económicos associados à entidade e aos eventos 

relacionados (Passos, Bezerra e Coelho, 2016).  

Riahi-Belkaoui (2004) descreve, no âmbito da sua taxonomia, uma categorização para as 

teorias da contabilidade financeira, as quais representam paradigmas da investigação. 

Contudo, os paradigmas descritos pelo autor existem lado a lado, sendo a contabilidade 

assim vista, como um conhecimento com múltiplos paradigmas (Orij, 2007). Na 

investigação científica, para aqueles que adotam o paradigma indutivo (antropológico) da 

contabilidade, a preocupação é por uma abordagem descritivo-indutiva na construção de 

uma teoria e a crença do valor das práticas contabilísticas existentes. Riahi-Belkaoui (2004) 

descreve aquele paradigma com as seguintes características:  

 A mensuração objetiva é o desempenho económico da entidade e o assunto basilar 

subjacente são as práticas contabilísticas existentes e as atitudes dos órgãos de 

gestão para com aquelas práticas; 

 As teorias que podem ser consideradas como resultado do paradigma indutivo de 

investigação, e que podem ser consideradas no sentido de explicar ou prever 

incentivos que conduzem ao conceito de “accountability”, são: a teoria positiva da 

contabilidade, o modelo analítico/de agência, a economia (microeconomia) da 

informação, as hipóteses de income smoothing e de earnings management.  

De facto, a abordagem positiva do paradigma indutivo inclui as três primeiras 

teorias mencionadas, enquanto as hipóteses de income smoothing e de earnings 

                                                 
48 É usado o termo “contabilista” não apenas para o técnico de contas ou para o escriturário, mas para aquele que, conforme Carqueja 
(2007) refere, resolve problemas de representação, quando a partir da realidade constroem uma imagem, e resolve problemas de 

interpretação, quando a partir de uma imagem procuram compreender e analisar a realidade representada. Está-se, portanto, a referir a 

uma variedade de profissionais, como preparadores da informação, auditores, analistas e consultores. 
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management são diferenciadas pelo autor entre si, mas na literatura estão 

frequentemente relacionadas, como se apresenta mais pormenorizadamente na 

secção 3.2.4. 

 

As secções seguintes pretendem esclarecer o uso de teorias económicas e sociopolíticas na 

explicação das práticas de divulgação da informação; e por sua vez, a hipótese de income 

smoothing é exposta para enquadrar o efeito que as práticas contabilísticas podem 

proporcionar nas medidas de desempenho. 

 

 

3.2.2. Teorias económicas: a teoria positiva da contabilidade 

Mais recentemente, as teorias que foram formuladas para explicar a motivação da 

divulgação de informação, são testadas empiricamente através da análise das práticas de 

relato financeiro para tentar evidenciar características comuns a essa prática (Moneva e 

Llena, 2000; Cormier et al., 2005; Mateos-Ansótegui e Bilbao-Estrada, 2007; Criado-

Jiménez et al., 2008; Xydopoulos e Xanthopoulos, 2009; Freedman e Jaggi, 2011; Lopes e 

Reis, 2011; Barros e Monteiro, 2012; Monteiro e Vilas Boas, 2012; Luo et al., 2012).  

Esta secção introduz a teoria positiva da contabilidade na explanação das escolhas de 

políticas contabilísticas alternativas, que podem ser aplicadas às transações provenientes 

da exposição ao CELE, para efeitos de cumprimento. 

A teoria positiva da contabilidade pretende explicar e prever a escolha das práticas 

contabilísticas, analisando os custos e benefícios de divulgações financeiras específicas em 

relação a vários indivíduos e à alocação de recursos dentro da economia, assumindo que os 

órgãos de gestão, os detentores do capital e os reguladores/políticos são racionais e tentam 

maximizar a sua utilidade (Riahi-Belkaoui, 2004). O problema central da teoria é, portanto, 

determinar os fatores que tenderão de forma mais provável a afetar a escolha ótima, guiada 

pela assunção das teorias de agência e dos custos contratuais de Watts e Zimmerman 

(1978). A literatura tende a distinguir a teoria positiva em duas perspetivas: a oportunística 

e a eficiente. A primeira baseia-se em três hipóteses básicas que representam os incentivos 

da gestão para a escolha dos métodos contabilísticos: a hipótese do plano de bónus, a 

hipótese de debt to equity e a hipótese dos custos políticos. A perspetiva de eficiência pode 

usar as mesmas hipóteses descritas para a perspetiva oportunística, mas assumindo que as 

entidades têm controlos que lhes permite atitudes oportunistas de fronteira, e assim 
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induzem a selecionar métodos contabilísticos que minimizam os custos contratuais e 

adotam padrões de eficiência (Dias Filho e Machado apud Iudícibus e Lopes, 2004). 

A hipótese do plano de bónus afirma que, ceteris paribus, a gestão de uma empresa com 

planos de bónus que estão relacionados ao lucro contabilístico, é mais provável usar 

práticas contabilísticas que aumentem os resultados no período corrente. Luo et al. (2012) 

concluem que a pressão económica está significativamente associada à decisão, o que é 

mais evidente quando há uma lacuna regulatória no tratamento contabilístico a preconizar, 

uma vez que a responsabilidade será baseada em julgamentos profissionais sobre 

informações mais fiáveis e relevantes.  

A hipótese debt-to-equity prevê que, quanto maior for o índice de endividamento das 

empresas em relação à situação líquida, maior será a probabilidade de a gestão selecionar 

práticas contabilísticas que alterem os lucros contabilísticos de períodos futuros para o 

período atual.  

A hipótese dos custos políticos declara que, ceteris paribus, quanto maior for a dimensão 

da entidade, maior a probabilidade de a gestão selecionar práticas contabilísticas que adiam 

os lucros contabilísticos dos períodos correntes para os futuros; portanto, as grandes 

empresas são mais propensas a usar práticas contabilísticas que reduzem o lucro no período 

corrente. Essa preocupação enfatiza que as grandes empresas são mais politicamente 

sensíveis, talvez enfrentando pressões que os levam a adiar os ganhos contabilísticos 

(Watts e Zimmerman, 1978). 

 

Todas as hipóteses reconhecem que as consequências económicas existem, e portanto, o 

objetivo é maximizar o bem-estar do sujeito. Se os gerentes forem recompensados pelos 

seus desempenhos, eles tentarão aumentar esses desempenhos para maximizar a sua 

riqueza (Deegan e Unerman, 2005). Contudo, Sharma (2013) expõe a controvérsia presente 

na literatura na aplicação das hipóteses do plano de bónus e de debt-to-equity: a influência 

da rendibilidade e do rácio de debt-to-equity não obtém uma evidência empírica similar. 

Gallego-Álvarez et al. (2016) parece ser o único estudo que incide nos fatores 

determinantes da escolha de diferentes reconhecimentos para as licenças de emissão na 

ótica da teoria positiva da contabilidade. Aquelas autoras concluem que as entidades 

pertencentes a países que instituíram um sistema de comércio tendem a reconhecer as 

licenças de emissão e emissões de GEE como provisões, investimentos, empréstimos ou 

inventários e que as entidades de maior dimensão tendem a não reconhecer qualquer um 

daqueles itens. Portanto, as autoras não obtêm evidência empírica que suporte a aplicação 
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da teoria positiva da contabilidade nas práticas contabilísticas relacionadas com licenças 

de emissão e emissões de GEE. 

Sharma (2013) refere que muitos estudos relacionados com a divulgação, especialmente 

divulgação obrigatória das práticas contabilísticas, e pesquisa em auditoria e taxation, 

beneficiariam do uso da teoria institucional. Também Inchausti (1997) refere que uma 

análise mais completa às influências das práticas contabilísticas deve incluir quer a 

abordagem positiva quer a abordagem normativa. 

 

A secção seguinte pretende explorar o enquadramento da teoria institucional na divulgação 

de informação ambiental.  

 

 

3.2.3. Teorias sociopolíticas: a teoria institucional 

A divulgação de informação ambiental, incidente sobre todas as políticas incorporadas na 

empresa que a tornem “mais sustentável”, toma o seu auge quando as próprias empresas se 

tornam conscientes de que ao efetuarem a sua divulgação estão a habilitar-se a possíveis 

vantagens competitivas. A divulgação é, assim, uma possível ferramenta para acrescentar 

valor (Cormier et al., 2005; Burritt et al., 2011). A abordagem da divulgação de 

informação, partindo da perspetiva da ecologia social, enfatiza a necessidade da 

sustentabilidade que abrange várias gerações (Zhang-Debreceny et al., 2009). Assim, fora 

do contexto económico, as teorias sociopolíticas têm a sua origem no comportamento 

organizacional e no interesse de grupos específicos. Passos et al. (2016) referem que, 

apesar do paradigma dominante nas teorias da contabilidade ser a de direcionar a 

informação das demonstrações financeiras para os detentores do capital, potenciais 

investidores e credores, a investigação tem apresentado alternativas para que aquelas 

incluam a informação exigida por todos os stakeholders, nomeadamente informação social 

e ambiental. 

 

A teoria institucional de Meyer e Rowan (1977), orientada sociologicamente, conclui que 

uma organização, ao incorporar recursos, ganha legitimidade e aumenta perspetivas de 

sobrevivência. Os três mecanismos de incorporação de recursos foram identificados por 

DiMaggio e Powell (1983): o mecanismo coercivo, que põe pressão na própria organização 

em comportar-se e estruturar-se de uma determinada forma; o mecanismo mimético, que 
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incide nos custos de inovação e conduz as entidades a imitarem o comportamento das 

organizações de maior sucesso; e o mecanismo normativo, que surge da profissionalização 

e põe a pressão nos indivíduos. O mecanismo coercivo leva a que as exigências do relato 

financeiro assegurem elegibilidade para todos os tipos de contratos, modelando as 

organizações de forma similar. Aquelas exigências colocam-se frequentemente sobre a 

forma de legislação, impondo a organismos normalizadores contabilísticos e a profissionais 

da contabilidade e áreas afins, como a auditoria ou o controlo financeiro, requisitos 

específicos. Os indivíduos da própria organização e dos organismos, que detalham os 

requisitos legais, desempenham um papel significativo no mecanismo coercivo pois 

frequentemente ocorre o julgamento profissional por falta de orientação específica, uma 

junção do mecanismo coercivo não completamente explícito, com o mecanismo normativo. 

Um comportamento mímico cria a possibilidade de comparabilidade, o que pode induzir 

uma entidade a comportar-se de forma similar às restantes entidades de um sector de 

atividade. O comportamento mimético não pode ser apresentado de uma determinada 

forma pois a entidade apresentar-se-á como as que lhe são similares. Com tais influências, 

coercivas, normativas e miméticas, uma entidade escolhe o tratamento contabilístico que 

está institucionalizado, que no foco daqueles mecanismos será o que o julgamento 

profissional decidir, sendo aceite como uma prática do setor. De forma simplificada, pode 

dizer-se que estes mecanismos, baseados na legislação, na imitação e na rotina, podem ser 

entendidos como as práticas de uma indústria, de um país, comportamentos anteriores da 

organização, influências de grupos profissionais para agir de uma determinada forma 

(Cormier et al., 2005; Lopes e Reis, 2011). A teoria institucional incorre assim nestes três 

mecanismos para conquistar legitimidade junto dos stakeholders. Estes pressionam para 

obter informação fiável e relevante e a entidade procura legitimar as suas ações para 

continuar a beneficiar delas. As entidades podem, assim, reduzir ameaças à sua 

legitimidade através da inclusão de informação no seu relatório anual (Zeghal e Ahmed, 

1990), o que é interpretado como a incorporação dos efeitos económicos, financeiros e de 

fluxos de caixa nas contas anuais.  

O conceito de legitimidade associado à teoria institucional está estritamente ligado à 

literatura de matérias ambientais, na generalidade, para ser desconsiderado num estudo 

relacionado com licenças de emissão e emissão de GEE. Em particular, porque a ênfase no 

relato financeiro pode estar relacionada com o juízo profissional na preparação do mesmo. 

Não obstante, esta teoria, ligada à divulgação voluntária da informação, atenta à atitude dos 

preparadores da informação como uma estratégia para eliminar o gap existente entre as 
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expectativas da sociedade e o olhar externo ao desempenho social e ambiental de uma 

entidade (Criado-Jiménez et al., 2008). Esta perceção não parece estar desligada de uma 

atitude de administração/gerência, uma vez que são estes que decidem e acabam por 

beneficiar da legitimidade atribuída à entidade. A teoria da legitimidade argumenta que 

empresas com registos ambientais mais pobres enfrentam uma maior exposição para o 

desenvolvimento social e pressões políticas (Deegan, 2002) e, assim, têm um incentivo 

para fazer divulgações mais extensas de forma a criar perceções favoráveis. A propósito da 

visibilidade de uma entidade influir com o relato financeiro das licenças de emissão, 

Criado-Jiménez et al. (2008) concluem que as entidades seguem diversas estratégias, desde 

a não inclusão à omissão, para evitar a transparência das divulgações obrigatórias, e como 

resultado, os stakeholders são privados de informação financeira relevante. Collin et al. 

(2009) refere que os esforços de uma organização para obter legitimidade facilitam as 

transações através da identificação da mesma como uma parceira relevante, uma 

componente do business-as-usual e um sinal de confiança, que pode ser visto como um 

componente económico. Neste sentido, a teoria institucional pode ser vista não como uma 

concorrente direta das teorias económicas mas sim como complementar àquelas. 

 

 

3.2.4. A hipótese de income smoothing: alisamento real através da classificação 

Baseada na abordagem positivista da contabilidade, a hipótese de income smoothing de 

Gordon (1964), incide fundamentalmente na máxima de que os gerentes de uma entidade 

irão selecionar o tratamento contabilístico que alisa os resultados e a taxa de crescimento 

do resultado (Riahi-Belkaoui, 2004). Esta hipótese distingue-se da teoria positiva da 

contabilidade uma vez que assume que os preços de mercado dependem de resultados 

contabilísticos reportados ao invés de cash-flows (a teoria positiva resolve o problema de 

determinação dos cash-flows através da teoria de agência com o nexus of contracts, as quais 

irão afetar a escolha ótima da gestão). No âmbito daquela hipótese, Leuz, Nanda e Wysocki 

(2003) documentam uma relação positiva entre o retorno das ações e os valores 

contabilísticos relatados. A definição mais enraizada na literatura de income smoothing, 

surgiu com Beidleman (1973), como a diminuição intencional de flutuações sobre alguns 

níveis de resultados que é considerada normal para uma empresa. A hipótese de income 

smoothing é, assim, baseada no indicador económico mais visível e usado, o resultado 

contabilístico, incluindo indicadores baseados naquele, sendo geralmente usados: o 
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resultado antes de itens extraordinários e antes ou após impostos, resultados por ação antes 

de itens extraordinários e ajustados a divisões de ações e a dividendos (Riahi-Belkaoui, 

2004). 

Um princípio básico da hipótese de income smoothing é que os rendimentos e gastos (os 

resultados da entidade) serão reconhecidos no período em que ocorrem e não quando ocorre 

o seu recebimento ou pagamento, ou seja, o regime do acréscimo. Este regime é uma 

constante nas estruturas conceptuais de reguladores de grande dimensão, como o FASB e 

o IASB, e para a maioria dos reguladores nacionais. 

A Statement of Financial Accounting Concepts nº1 reconhece que o acréscimo de 

resultados ajuda a reduzir os problemas associados ao mismatch dos recebimentos e 

pagamentos no período, concluindo que esse procedimento irá resultar em melhor 

informação para os stakeholders: 

“(..) better indication of an enterprise’s present and continuing ability to generate favorable 

cash flows than information limited to the financial effects of cash receipts and payments 

(…)” 

O exposure draft da “nova” Estrutura Conceptual do IASB introduz uma apreciação similar 

face ao regime do acréscimo: 

“This is important because information about a reporting entity’s economic resources and 

claims and changes in its economic resources and claims during a period provides a better 

basis for assessing the entity’s past and future performance than information solely about 

cash receipts and payments during that period.” 

Considera-se então, que os organismos reguladores e os profissionais da contabilidade e 

áreas relacionadas em geral, assumem que o regime do acréscimo resulta num aumento de 

qualidade do relato financeiro, sendo a prática de income smoothing e de earnings 

management uma consequência. Estas duas hipóteses distinguem-se na medida em que a 

hipótese de earnings management é o potencial uso do regime do acréscimo com o objetivo 

de obter um ganho particular. Nesta ótica, a literatura existente estima os acréscimos 

discricionários através da regressão dos acréscimos totais em relação a variáveis que são 

frequentemente relacionadas com os acréscimos normais (Ashari, Koh, Tan e Wong, 1994; 

Barth, Landsman e Lang, 2008; Valipour, Talebnia e Javanmard, 2011; Ahmed, Neel e 

Wang, 2013; Consoni, Colauto e Lima, 2017). Já a dimensão da hipótese de income 

smoothing incorpora o alisamento real e o alisamento artificial, em termos numéricos. O 

alisamento artificial refere-se à implementação de práticas contabilísticas que têm como 

objetivo a alteração de gastos e rendimentos de um período para outro, e o alisamento real 



132 

refere-se às transações que têm lugar, ou não, dependendo do efeito que têm nos resultados 

contabilísticos. Uma outra classificação popular para esta hipótese é-nos dada por Barnea, 

Ronen e Sadan (1976), em que o alisamento dos resultados pode ser considerado: através 

da ocorrência de eventos e/ou reconhecimento desses eventos, através do alisamento com 

afetação temporal e através do alisamento baseado na classificação. A primeira 

classificação e a última são atribuíveis ao alisamento real, enquanto a alocação temporal é 

indicativa de alisamento artificial. No sentido em que o alisamento pode surgir de 

dimensões além do acréscimo, Demski (1998) refere que há que considerar que as práticas 

podem ser alteradas e exemplifica com os métodos de depreciação aplicáveis ou com o 

momento para a adoção de um requisito de relato. Acresce que, as normas de relato 

financeiro apresentam recorrentemente lacunas de tratamento específico ou possibilitam 

interpretações flexíveis, o que pode ser utilizado pela gestão para alisar os resultados na 

direção mais favorável (Molenaar, 2009). Isto porque não existe, nos normativos 

contabilísticos geralmente aceites, uma medida precisa de resultado contabilístico que 

consiga constranger completamente a subjetividade inerente às políticas contabilísticas 

adotadas (Consoni et al., 2017). A este propósito Dechow, Ge e Schrand (2010) afirma que 

o alisamento de resultados pode esconder ou atrasar temporalmente a mensuração do 

desempenho da entidade, presumivelmente útil de acordo com as intenções dos 

reguladores. Todavia, mesmo uma prática contabilística ausente, seja no âmbito de 

métodos, estimativas ou atividades reais, não indica que o alisamento é de facto provisor 

de uma decisão com maior utilidade ou que aumenta a qualidade do relato efetuado.  

Importa, neste momento, salientar que a qualidade do relato financeiro efetuado depende 

de cada componente, ou seja, da divulgação efetuada sobre as transações da entidade, 

informação sobre a seleção e aplicação das políticas contabilísticas e conhecimento dos 

juízos de valor efetuados (Jonas e Blanchet, 2000). De facto, como referido por Schipper e 

Vincent (2003), com o foco por parte dos organismos reguladores, como o FASB e o IASB, 

na utilidade da informação, é do interesse de todos os stakeholders, que o desempenho 

reportado seja de qualidade (earnings quality) e, mais amplamente, que o relato financeiro 

seja de qualidade. Adicionalmente, uma das questões sobre a qualidade do relato efetuado 

é o efeito subsequente nas medidas de desempenho da entidade (Martinéz-Ferrero, 2014), 

utilizadas frequentemente nos acordos de dívida e nos contratos de compensação (Schipper 

e Vincent, 2003). 

No sentido de definir a qualidade do relato financeiro, não é claro na literatura o que motiva 

uma melhor qualidade das práticas contabilísticas, mas é frequente a literatura a associação 
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da hipótese de income smoothing como uma métrica para a qualidade da informação (Leuz 

et al., 2003; Schipper e Vincent, 2003 Jans, Orens e Lybaert, 2005; Barth et al., 2008; 

Ahmed et al., 2013; Lassad e Khamoussi, 2013), regra geral, através do uso correto dos 

acréscimos. Schipper e Vincent (2003) enquadram a qualidade do relato financeiro em 

quatro classes, não exclusivas, sendo uma das quais as propriedades temporais dos 

resultados que incluem persistência, capacidade preditiva e variabilidade.  

A introdução do CELE apresentou às entidades a problemática de incorporar as alterações 

climáticas na sua informação financeira, até porque, como já demonstrado, reguladores 

nacionais obrigam a isso. E apesar da lacuna do IASB para a especificidade dos sistemas 

de comércio cap-and-trade, a própria evolução das alterações climáticas introduziram um 

fator de preocupação ambiental na sustentabilidade económica das entidades. No âmbito 

de divulgações relacionadas com problemática ambientais, Sun, Habbash, Salama e 

Husseiney (2010), Yip, Staden e Steven (2011), Lassad e Khamoussi (2013), Velayutham 

(2015) relacionam divulgações ambientais voluntárias com a prática de earnings 

management. Sun et al. (2010) argumentam que as motivações da gestão para a divulgação 

de informação ambiental, incluindo os efeitos do CELE ao medir esta divulgação, estão 

relacionadas com a sinalização para atrair investidores, melhorando a imagem positiva da 

entidade, mas não encontram uma associação estatisticamente significativa entre earnings 

management e as divulgações ambientais. Yip et al. (2011) evidenciam uma relação 

significativa afetada pelo ambiente político e não por questões éticas. Lassad e Khamoussi 

(2013) concluem que as entidades que comunicam mais informação sobre as suas 

atividades ambientais são menos propícias a práticas de alisamento de resultados. 

Velayutham (2015) argumenta e conclui positivamente nesse sentido, que se a gestão for 

socialmente responsável, então é expectável que se verifique uma relação negativa entre a 

qualidade da informação divulgada relativamente a emissões de GEE e a prática de 

earnings management.  

Desde o início da temática do tratamento contabilístico das licenças de emissão de GEE 

que vários estudos tentaram fazer notar a influência dos diferentes métodos aplicáveis nas 

demonstrações financeiras (Wambsganss e Sanford, 1996; PWC e IETA, 2007; 

Bebbington e Larrinaga-González, 2008; Cook, 2009; MacKenzie, 2009; Mete et al., 2010; 

Lovell et al., 2010; Warwick e Ng, 2012; Black, 2013; Giner, 2014). Até à data não é 

conhecido um estudo que relacione a informação financeira sobre licenças de emissão e 

emissões de GEE com a hipótese de income smoothing, em particular no que diz respeito 

à classificação de itens que tendem a efetuar um alisamento real.  
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PARTE II – EVIDÊNCIA EMPÍRICA 

Esta parte começa com a descrição do desenho e metodologia adotada para este trabalho. 

Em primeiro, procede-se à descrição do modelo teórico proposto e respetiva justificação 

para o mesmo, que desenvolvem os aspetos teóricos relacionados com a investigação 

efetuada. São evidenciadas as questões de investigação, assim como os objetivos a atingir 

com o presente estudo. Posteriormente, expõem-se as técnicas de seleção da amostra e das 

unidades de estudo. São ainda expostas as técnicas estatísticas aplicadas para análise dos 

dados.  

A evidência empírica incide fundamentalmente na transparência do relato financeiro das 

entidades portuguesas, espanholas e francesas, sobre a exposição ao CELE para efeitos 

de cumprimento, no período 2008 a 2014. Os capítulos 5 a 8 referem-se aos estudos 

específicos desenvolvidos. Em cada um desses capítulos é feita uma introdução ao tema, 

seguindo-se a revisão da literatura que serve de base à apresentação da(s) hipótese(s) de 

investigação. De seguida, apresenta-se a metodologia utilizada e, por último, serão 

apresentados os resultados, efetuada a discussão considerando literatura prévia, e uma 

breve conclusão do estudo. 

 

 

Capítulo 4. Desenho e metodologia da investigação 

4.1. Modelo teórico proposto  

O modelo adotado no presente estudo baseia-se no paradoxo existente entre o crescimento 

de um mercado, o CELE, que transaciona um produto atribuído gratuitamente a uma 

quantidade significativa de entidades e a lacuna de relato financeiro preconizado pela IFRS 

Foundation. Contrariamente, alguns organismos reguladores nacionais, como é o caso do 

português, espanhol e francês – CNC, ICAC e ANC, consideraram necessário colmatar 

aquela ausência e introduziram nos seus normativos, regulação específica. Com base na 

literatura existente sobre as práticas contabilísticas adotadas pelas entidades, a 

problemática primeiramente identificada, reside nas motivações dos órgãos de gestão para 

a transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE. Esta é 

uma análise “a montante” ao relato financeiro – às suas influências. De seguida, em análise 
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“a jusante”, no âmbito de literatura prévia, modela-se o papel da transparência do relato 

financeiro sobre as transações provenientes do CELE para efeitos de cumprimento e do 

desempenho das emissões de GEE, nas medidas de desempenho da entidade – fontes 

primárias para os stakeholders.  

Para atender aos objetivos propostos para esta investigação, foram concretizadas seis fases 

de investigação, às quais são associados os respetivos métodos aplicados (quadro 11). 

 

Quadro 11: Fases e método do estudo  

 Fases do estudo Método 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 i
n

ic
ia

l 
d

o
 

es
tu

d
o

 

Fase 1: Especificação do objetivo de estudo 

Supôs a pesquisa sobre o objetivo específico de estudo. 

Revisão da 

literatura 

Fase 2: Fundamentação teórico-prática 

Pressupôs definir as questões de forma específica e gerar um conjunto de itens 

que constituíram a base das hipóteses. Elaboraram-se as questões específicas a 

partir de teorias e estudos empíricos já realizados, aplicando o paradigma 

analítico-indutivo. 

Revisão da 

literatura 

Fase 3: Definição da população e recolha dos dados 

Pressupôs uma definição da população-alvo e da determinação dos dados 

empíricos a utilizar no estudo para posterior recolha.  

Recolha de 

dados 

E
st

u
d

o
 e

m
p

ír
ic

o
 

Fase 4: Tratamento dos dados 
Análise 

estatística 

Fase 5: Interpretação e análise dos dados 
Análise 

estatística 

Fase 6: Conclusões do estudo  

Fonte: elaboração própria 

 

A fase 1 iniciou com a contextualização do facto que gera a atribuição das licenças de 

emissão e a obrigatoriedade da entrega destas por emissões realizadas (EFRAG, 2005; 

Ernst & Young, 2009; Lovell et al., 2010; Steenkamp et al., 2011; Giner, 2014). Conforme 

referido por Bebbington e Larrinaga-González (2008), o comércio de emissões transpôs 

preocupações ecológicas para o fenómeno económico, em particular, para a atividade 

operacional das empresas (Saka e Oshika, 2014). Assim, procedeu-se a uma primeira 

pesquisa na literatura existente, a qual pretendeu enquadrar o fator ecológico – as licenças 

de emissão provenientes da exposição ao CELE para efeitos de cumprimento – na 

regulação contabilística, que tem como objetivo relatar os efeitos das transações na posição 

financeira, no desempenho e nos cash-flows. Com a identificação de práticas contabilísticas 

que incluem uma panóplia de possibilidades, a posição dos reguladores não é consensual: 

entre os que optam por introduzir regulação específica para as licenças de emissão e os que 
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têm preferido deixar que o juízo profissional seja a política contabilística adotada. Lovell 

et al. (2010) e ANC (2012) referem que esta última posição pode ser uma vantagem, na 

medida em que cada entidade introduz a informação financeira que melhor espelhe o 

impacto do comércio de emissões nas suas operações. López Gordo e López Gordo (2007) 

e Giner (2014) argumentam que a lacuna de regulação específica é uma desvantagem que 

coloca em causa a comparabilidade no relato financeiro obrigatório e que, 

consequentemente compromete a análise da informação por parte dos stakeholders. 

Nesta fase, à semelhança de estudos prévios, determina-se que devem ser analisadas as 

políticas contabilísticas adotadas pelas entidades listadas nos PNALEs e, 

consequentemente, se estariam a contribuir para a transparência do relato financeiro sobre 

a exposição ao CELE para efeitos de cumprimento. Com a dualidade na posição dos 

reguladores nacionais versus IASB, aquelas questões tiveram de considerar a base 

normativa do relato financeiro que influía na preparação da informação. Nesta fase, foram 

modelados os estudos empíricos descritivos apresentados nos capítulos 5 e 6. Por outro 

lado, as teorias de contabilidade indicam que as práticas de relato financeiro influenciam 

medidas de desempenho da entidade (Riahi-Belkaoui, 2004). Assim, o objetivo específico 

do estudo passa também por determinar a influência da transparência do relato financeiro 

nas medidas de desempenho (baseadas na contabilidade). Para prosseguir tal objetivo, foi 

modelado o capítulo 8. 

 

Na sequência da desarmonia das posições dos reguladores, a fase 2 inicia por pesquisar o 

estado da arte quanto às influências na transparência do relato financeiro relativo à 

exposição ao CELE para efeitos de cumprimento. Freedman e Jaggi (2011) argumentam 

que requisitos de relato financeiro obrigatórios asseguram informações mais extensas e 

fiáveis, e Giner (2014), Larrinaga (2014), Ertimur et al. (2010, 2017) referem a redução 

das divergências entre as divulgações verificadas. O fator regulatório é, portanto, visto 

como uma influência positiva na transparência do relato. A revisão da literatura evidencia 

o uso de estratégias na divulgação, que incluem o cumprimento, a ocultação e a rejeição de 

informação obrigatória (Adams et al., 1995; Criado-Jiménez et al., 2008). De outra forma, 

Larrinaga et al. (2002) e Llena et al. (2007) sugerem a divulgação de mais “boas notícias” 

do que “más notícias” para transparecer uma atitude ambientalmente responsável. 

Com esta base, o presente trabalho modela que o normativo contabilístico adotado pode ter 

influência na transparência do relato financeiro sobre a exposição ao CELE para efeitos de 

cumprimento, em dois níveis: primeiro, por incorporar (ou não) regulação específica para 



138 

aquelas transações e, segundo, incorporando regulação específica ou não, por ser 

identificado por literatura anterior, o uso de estratégias de relato. 

Outro fator frequentemente mencionado na literatura como influenciador do relato 

voluntário da informação ambiental é o desempenho ambiental (Patten, 2002; Al-Tuwaijri 

et al., 2004; Cho e Patten, 2007; Clarkson et al., 2008; Milanés-Montero e Pérez-Calderón, 

2011; Liu et al., 2016). Clarkson et al. (2008) mencionam que a relação entre o nível de 

divulgações ambientais e o desempenho ambiental é um dos temas com pouco 

desenvolvimento na área da contabilidade ambiental. Tal sugestão incutiu a que neste 

trabalho se considerasse essa possível relação. Modelou-se a influência do desempenho das 

emissões de GEE na transparência do relato financeiro sobre a exposição ao CELE para 

efeitos de cumprimento, distinguindo o normativo contabilístico que esteve na base da 

informação financeira e considerando estratégias de divulgação de “boas notícias” versus 

“más notícias”, conforme sugerido por Larrinaga et al. (2002) e Llena et al. (2007). 

Em resumo, na fase 2, a consulta ao estado da arte constatou dois fatores potencialmente 

diferenciadores que motivariam a transparência do relato financeiro: a base normativa a 

que as entidades ficam sujeitas na preparação das contas e o desempenho ambiental, i.e., o 

desempenho com as emissões de GEE agora sujeitas à responsabilidade ambiental e 

limitadas CELE - como forma de cumprir o objetivo de redução das emissões. Na 

sequência são desenvolvidos os estudos apresentados nos capítulos 6 e 7. 

 

Por outra perspetiva, as teorias da contabilidade são usadas para explicar as práticas 

existentes, sendo selecionadas uma ou mais abordagens para aferir aquela relação. Riahi-

Belkaoui (2004) refere que na abordagem descritivo-indutiva, a base de investigação é a 

influência dos órgãos de gestão nas práticas contabilísticas adotadas, com o desempenho 

económico como mensuração objetiva. Assim, uma das estratégias de relato financeiro para 

as transações provenientes do CELE pode incidir na tradução de uma menor volatilidade 

nos resultados contabilísticos, uma vez que esta era a preocupação mais relevante aquando 

a introdução da IFRIC 3 (EFRAG, 2005; Giner-Inchausti, 2007; Deloitte, 2007; KPMG, 

2008; Ertimur et al., 2010, 2017; Lovell et al., 2010; Haupt e Ismer, 2011). Baseada na 

abordagem positivista da contabilidade, a hipótese de income smoothing é a que mais se 

aproxima daquele argumento, sendo o seu fundamento a seleção de um tratamento 

contabilístico que alisa os resultados contabilísticos. Não sendo o propósito do estudo 

medir o alisamento dos resultados através das práticas contabilísticas, se o alisamento dos 

resultados ocorreu, a transparência da informação sobre a exposição ao CELE para efeitos 
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de cumprimento – enquanto conjunto de políticas contabilísticas adotadas – pode ser um 

instrumento para a avaliação do desempenho económico. A este propósito, Leuz e Wysocki 

(2008) referem que mais transparência no relato financeiro pode ser penalizadora. 

Inversamente, Neu, Warsame e Pedwell (1998) e Cormier e Magnan (2003) concluem que 

as entidades rentáveis podem ser mais transparentes em relação às suas atividades internas. 

Assim, conjetura-se que a transparência do relato financeiro pode ser um meio para alisar 

as medidas de desempenho da entidade, baseadas na contabilidade. Apesar dos argumentos 

teóricos, a escassa literatura sobre a transparência do relato financeiro referente à exposição 

a um comércio de emissões baseado em sistema cap-and-trade, não parece apresentar 

evidências empíricas sobre esta relação. 

Estreitamente relacionado, Schaltegger e Burritt (2000) referem que o impacto financeiro, 

pela incorporação da informação ambiental, transmite aos stakeholders que o desempenho 

ambiental das empresas influenciou o seu desempenho económico. A revisão da literatura 

sugere que o desempenho das emissões de GEE influi nas medidas de desempenho, 

contudo, sem alcançar uma conclusão comum (Hart e Ahuja, 1994; Russo e Fouts, 1997; 

King e Lenox, 2002; Delmas e Nairn-Birch, 2011; Busch e Hoffman, 2011; Fujii et al., 

2011; Iwata e Okada, 2011; Hatakeda et al., 2012; Gallego-Álvarez et al., 2015; 

Rokhmawati et al., 2015; Rokhmawati et al., 2017). Enquanto literatura prévia (Saka e 

Oshika, 2014; Liu et al., 2016; Hassan e Romilly, 2018) sugere que o impacto negativo da 

poluição no desempenho económico pode ser aliviado através da divulgação, no âmbito da 

abordagem descritivo-indutiva, modela-se a influência de dois fatores de exposição ao 

CELE como proxies para a influência das divulgações ambientais e do desempenho 

ambiental no desempenho económico: a transparência do relato financeiro sobre a 

exposição ao CELE para efeitos de cumprimento – como proxy para a divulgação 

financeira ambiental - e o desempenho das emissões de GEE. Pretende-se, assim, com o 

capítulo 8, aferir como a exposição ao CELE, em termos de transparência da informação 

financeira e de desempenho das emissões de GEE, está a afetar as medidas de desempenho 

– as fontes primárias de avaliação usadas pelos stakeholders.  

 

A fase 3 incidiu sobre a obtenção dos elementos subjacentes à metodologia utilizada na 

concretização desta investigação. Uma das dificuldades deste processo é precisamente 

relacionar os dados ambientais do CELE com os dados do relato financeiro, ao nível da 

entidade. Para tentar eliminar ao máximo a ambiguidade da relação, o conjunto de dados 

que seguidamente se apresenta, foi envolvido em um processo complexo de cruzamento 
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entre a informação financeira e a informação ambiental, para que os dados financeiros 

expressassem da forma mais fiável possível, a exposição ao CELE e vice-versa. 

Para a concretização deste trabalho, foram utilizados três conjuntos de dados primários: 

 Dados que expressam as políticas contabilísticas adotadas sobre as transações 

provenientes do CELE para efeitos de cumprimento - licenças de emissão e 

emissões de GEE, recolhidos dos relatórios e contas anuais escritos nas línguas 

nativas dos três países ou em inglês, que estavam disponibilizados nos sites 

corporativos ou, mediante solicitação, foram recebidos por email; 

 Dados económico-financeiros obtidos a partir dos relatórios e contas anuais ou, 

quando os relatórios e contas eram da empresa-mãe e a(s) entidade(s) pertencente(s) 

ao PNALE eram a(s) subsidiária(s) – incluída(s) nas contas da empresa-mãe pelo 

método de consolidação integral - os dados económico-financeiros foram obtidos 

com recurso à base de dados Amadeus. Esta base de dados também forneceu dados 

económico-financeiros de mercado, se disponíveis, utilizados em testes adicionais; 

 Dados recolhidos do site da C.E.49, que são reportados pelas entidades e indicam o 

número de LEAG, em conformidade com os PNALE atualizados, e as emissões 

realizadas, por ano/instalação, as quais foram agregadas para o nível da entidade. 

 

A definição do modelo adotado baseou-se no estabelecimento de critérios-base que 

influenciam as decisões quanto aos instrumentos de recolha e à seleção da amostra. 

 Instrumentos de recolha 

Para aferir as políticas contabilísticas adotadas pelas entidades, para o 

reconhecimento e mensuração de licenças de emissão e emissões de GEE no âmbito 

do CELE, foi efetuada uma análise de conteúdo às Notas, enquanto demonstração 

financeira, presente nos relatórios e contas anuais recolhidos, de acordo com a 

prática enraizada na literatura (Veith et al., 2009; Xydopoulos e Xanthopoulos, 

2009; Steenkamp et al., 2011; Warwick e Ng, 2012; Black, 2013; Gallego-Álvarez 

et al., 2016; Ayaz, 2017). Para poder ser efetuada essa análise, foi necessário limitar 

o idioma da informação divulgada à língua portuguesa, espanhola (castelhana), 

francesa ou inglesa. Esta recolha serviu de base à determinação do nível de 

                                                 
49Relatório Verified emissions for 2014, baseado no registo da União. Disponível em 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry_en#tab-0-1, Consulta em 21 de novembro de 2016. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry_en#tab-0-1
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transparência do relato financeiro, o qual é medido por meio de índices de 

divulgação e de abordagens contabilísticas conceptualizadas na literatura. A 

construção de índices está de acordo com a prática evidenciada na literatura 

(Inchausti, 1997; Freedman e Jaggi, 2005; Monteiro e Aibar-Guzmán, 2010; 

Milanés-Montero e Pérez-Calderón, 2011), assim como a identificação de 

abordagens contabilísticas (Ernst & Young, 2009; Veith et al., 2009; Lovell et al., 

2010; Black, 2013). 

Para aferir os dados económico-financeiros das entidades foi utilizado ou o relatório 

e contas anual ou a base de dados Amadeus. Se a(s) entidade(s) pertencente(s) ao 

PNALE eram a(s) subsidiária(s) – incluída(s) nas contas da empresa-mãe pelo 

método de consolidação integral – então os valores do relato financeiro foram 

recolhidos através da pesquisa efetuada na base de dados. Também para os testes 

adicionais efetuados, com uso dos valores de mercado, foram recolhidos os valores 

indicados na base de dados Amadeus, sempre que disponíveis. 

Para definir a exposição das entidades ao CELE, foi efetuado uma análise ao 

relatório Verified Emissions for 2014, dados divulgados pela C.E.. Neste consta as 

atribuições gratuitas (em conformidade com os PNALE) e as emissões de GEE, que 

são anualmente auto-reportadas pelas entidades ao registo da União. A informação 

do CELE, por ano/instalação, foi agregada para o nível da entidade. 

 

 Seleção da amostra: com a identificação da lacuna regulatória por parte do IASB, 

pretendeu-se que estivessem incluídas entidades que representassem a diversidade 

das práticas contabilísticas relacionadas com as transações provenientes do CELE 

para efeitos de cumprimento. Para o efeito, foram identificados três países expostos 

ao CELE – Portugal, Espanha e França - onde o tratamento contabilístico divulgado 

poderia estar baseado na adoção das normas internacionais do IASB, obrigatória ou 

facultativamente, ou na aplicação de normas nacionais. A identificação da amostra 

baseou-se nas listagens dos PNALEs, que inscrevem as entidades sujeitas à 

atribuição gratuita das licenças de emissão. De seguida, o processo de cruzamento 

entre a informação financeira, exposta do relatório e contas através do perímetro de 

consolidação (se existente), e a informação do relatório da C.E. (para todos os 

países incluídos), indicava se as entidades-relatoras estavam incluídas em PNALEs 

que não fossem o português, espanhol ou francês. A amostra foi delimitada às 
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entidades que estavam expostas ao CELE por deterem instalações poluentes apenas 

naqueles três territórios europeus. 

 

A fase 4 iniciou com o tratamento dos dados no software estatístico Stata (versão 15.1). 

Consideraram-se, individualmente e em conjunto, as variáveis definidas para o nível de 

transparência do relato financeiro, e como estas eram influenciadas e influenciavam 

medidas de rendibilidade. A maioria dos estudos relacionados com a divulgação de 

informação ambiental utilizam técnicas de regressão (Prado-Lorenzo et al., 2009; Barros e 

Monteiro, 2012; Bhattacharyya, 2014; Ortas, Gallego-Álvarez e Álvarez Etxeberria, 2015; 

Gallego-Álvarez et al., 2016). Mais recentemente têm vindo a ser utilizadas novas 

abordagens à regressão, que sugerem a utilização de dados em painel. Os estudos de Qi et 

al. (2014), Gallego-Álvarez et al. (2015), Liu et al. (2016) ou Mohammed (2018), baseados 

em regressões em painéis de dados, estáticos e dinâmicos, motivaram a seleção daquelas 

técnicas neste estudo. As justificações mais específicas em relação ao uso das técnicas de 

regressão encontram-se detalhadas na secção 4.5 e são referidas novamente, de forma mais 

resumida, em cada capítulo correspondente ao estudo efetuado.  

 

A fase 5 respeita à interpretação e análise dos resultados obtidos pelo tratamento estatístico, 

a qual culmina com a exposição dos capítulos 5 a 8.  

Por último a fase 6 expõe as principais conclusões do estudo que se distinguem em 

conclusões do bloco teórico e conclusões do bloco empírico. Também nesta fase são 

expostas as contribuições do presente estudo para a literatura existente, assim como as 

principais limitações que foram encontradas no seu desenvolvimento. 

 

 

4.2. Questões de investigação e modelo conceptual 

As práticas de relato financeiro díspares conduzem à falta de comparabilidade nas 

demonstrações financeiras. A omissão dessas práticas, assim como a divulgação de 

políticas off-balance sheet ou o uso de abordagens líquidas, conduzem à minimização da 

importância da transparência do relato financeiro sobre a exposição a um mercado ativo. 

Há, assim, a considerar, que as estratégias de divulgação podem estar baseadas em 

motivações distintas, e consequentemente, podem ter diferentes impactos na posição 
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financeira e no desempenho das entidades. As práticas contabilísticas são demasiado 

importantes nas relações de accountability das empresas com os seus stakeholders, em 

particular para reduzir os impactos/consequências da distorção das contas de uma entidade, 

ou da perceção de distorção das contas.  

No seguimento do problema de investigação identificado, para desenvolvimento deste 

estudo, formulou-se a seguinte questão de investigação: 

 

 

A questão inicial de investigação inclui várias vertentes: partindo da análise ex post às 

divulgações das políticas contabilísticas das licenças de emissão e emissões de GEE, 

pretende-se averiguar as influências regulatórias e motivacionais – dos normativos 

contabilísticos e de desempenho das emissões de GEE no âmbito do CELE - na 

transparência do relato financeiro; e, influir o efeito que o nível de transparência do relato 

financeiro tem em medidas de desempenho baseadas na contabilidade. Note-se que, os 

fatores regulatório e motivacional em questão dizem respeito: ao conjunto de normas 

contabilísticas de elevada qualidade como as IFRS, com lacuna no tratamento específico 

das licenças de emissão e emissões de GEE versus o conjunto de normas contabilísticas 

nacionais que apresentam um tratamento contabilístico específico para a temática; e a 

exposição à regulação do CELE, ou seja, ao compromisso de redução das emissões de GEE 

para níveis estabelecidos pelo Protocolo de Quioto. Com este último pretende-se incidir 

sobre a influência de uma medida de ecoeficiência na transparência do relato financeiro 

efetuado. 

 

Para o efeito, são colocadas as seguintes questões de investigação: 

Questão inicial de investigação 

Quais são os fatores influenciadores da transparência do relato financeiro sobre 

licenças de emissão e emissões de GEE das entidades expostas ao CELE e qual o 

impacto que a transparência do relato financeiro tem em medidas de desempenho 

baseadas na contabilidade? 
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Considerando as problemáticas identificadas para o relato financeiro das LEAG e das 

respetivas emissões de GEE, as motivações e respetivas consequências em medidas de 

desempenho, foi definido o objetivo geral do presente estudo:  

 

 

 

Para a concretização daquele objetivo, foram definidos os objetivos específicos deste 

estudo. 

Objetivo geral 

Analisar a transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de 

GEE das entidades expostas ao CELE, considerando influências regulatórias e 

motivacionais, e aferir o efeito que tem em medidas de desempenho, no âmbito do 

paradigma antropológico/indutivo da contabilidade. 

Questões de investigação 

Q1: Quais são as políticas contabilísticas relativas a licenças de emissão e emissões 

de GEE adotadas pelas entidades participantes no CELE para efeitos de 

cumprimento? 

Q2: Qual o nível de transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e 

emissões de GEE das entidades participantes no CELE para efeitos de cumprimento? 

Q3: A transparência do relato financeiro, referente à exposição ao CELE para efeitos 

de cumprimento, é influenciada pela lacuna de prescrição contabilística específica das 

IFRS? 

Q4: A transparência do relato financeiro, referente à exposição ao CELE para efeitos 

de cumprimento, é influenciada pelo desempenho das emissões de GEE? 

Q5: As medidas de desempenho baseadas na contabilidade são influenciadas pelas 

emissões de GEE, reportadas no âmbito do CELE, e pela transparência do respetivo 

relato financeiro? 
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Definidas as questões e os objetivos de investigação podemos resumir o modelo conceptual 

de acordo com o ilustrado na figura 12. 

Centrando a problemática identificada no nível de transparência do relato financeiro sobre 

licenças de emissão e emissões de GEE, resultantes da exposição ao CELE para efeitos de 

cumprimento, desenvolveu-se o capítulo 5. Este pretende identificar e analisar as políticas 

contabilísticas divulgadas e também a transparência do relato financeiro sobre licenças de 

emissão e emissões de GEE (OE1 e OE2). A revisão da literatura identificou o normativo 

contabilístico subjacente ao relato financeiro como um fator determinante de possíveis 

diferenças nas práticas contabilísticas das transações provenientes do CELE. Isto porque o 

normativo internacional do IASB apresenta uma lacuna prescritiva e alguns reguladores 

nacionais suprimiram essa lacuna com o estabelecimento de princípios específicos nos seus 

normativos. Nesse sentido, com base na revisão da literatura e na análise descritiva de 

comparação efetuada no capítulo 6, pretende-se relacionar o nível de transparência do 

relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE com o fator regulatório 

daquele relato (OE3). Este estudo, desenvolvido no capítulo 6, considera que ainda que, 

apesar do normativo internacional do IASB ser visto como um conjunto normativo de 

Objetivos específicos (OE): 

OE1. Identificar e analisar as políticas contabilísticas divulgadas sobre licenças de 

emissão e emissões de GEE, no âmbito do CELE para efeitos de cumprimento; 

OE2. Identificar e analisar a transparência do relato financeiro sobre licenças de 

emissão e emissões de GEE, no âmbito do CELE para efeitos de cumprimento; 

OE3. Relacionar a transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e 

emissões de GEE, no âmbito do CELE para efeitos de cumprimento, com o 

normativo contabilístico adotado; 

OE4. Relacionar a transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e 

emissões de GEE, no âmbito do CELE para efeitos de cumprimento, com o 

desempenho das emissões de GEE; 

OE5. Analisar o efeito das emissões de GEE e da transparência do relato financeiro 

sobre licenças de emissão e emissões de GEE, no âmbito do CELE para efeitos de 

cumprimento, em medidas de desempenho. 
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melhor qualidade do que os normativos nacionais (Barth et al., 2008; Morais e Curto, 2008; 

Jara Bertin e Arias Moya, 2013), no caso específico da exposição ao CELE para efeitos de 

cumprimento, está aquém das necessidades dos stakeholders. Na sequência de fatores 

influenciadores das divulgações efetuadas, literatura prévia sobre o relato voluntário incide 

no desempenho ambiental, tentando legitimar as suas atividades poluentes através da 

divulgação. Assim, tendo em conta os conjuntos normativos de base - que consideram 

princípios específicos para as transações provenientes do CELE para efeitos de 

cumprimento, dos que não consideram - pretende-se relacionar o desempenho ambiental 

obtido no CELE com a transparência da informação financeira relacionada (OE4). O 

capítulo 7 proporciona evidência empírica sobre esta relação. Adicionalmente, pretende-se 

verificar se a divulgação de cumprimento com o compromisso de redução das emissões de 

GEE, entendido como o relato de emissões de GEE abaixo das LEAG, é um fator de 

interação na possível relação entre o desempenho ambiental proveniente do CELE e a 

transparência do relato financeiro. 

Por outra perspetiva, no sentido da consequência do relato financeiro em medidas de 

desempenho, são vários os autores a indicar que as políticas contabilísticas adotadas para 

reconhecimento e mensuração das transações provenientes do CELE para efeitos de 

cumprimento influenciam várias magnitudes de interesse, como medidas de desempenho 

(EFRAG, 2005; Giner-Inchausti, 2007; Deloitte, 2007; KPMG, 2008; Ertimur et al., 2010, 

2017; Haupt e Ismer, 2011; Lovell et al., 2010). A revisão ao estado da arte permitiu 

também apurar que, um dos fatores no âmbito do CELE tido como influenciador das 

medidas de desempenho económico-financeiras, são as próprias emissões de GEE – como 

o ato de internalizar o custo de poluir (Hart e Ahuja, 1994; Russo e Fouts, 1997; King e 

Lenox, 2002; Delmas e Nairn-Birch, 2011; Busch e Hoffman, 2011; Fujii et al., 2011; Iwata 

e Okada, 2011; Hatakeda et al., 2012; Gallego-Álvarez et al., 2015; Rokhmawati et al., 

2015; Rokhmawati et al., 2017). Assim, estabeleceu-se o objetivo de analisar o efeito das 

emissões de GEE, introduzindo a influência da transparência do relato financeiro sobre as 

transações provenientes do CELE para efeitos de cumprimento (OE5). O capítulo 8 

desenvolve a influência que o nível de transparência do relato financeiro sobre licenças de 

emissão e emissões de GEE e as emissões de GEE têm nessas fontes primárias de avaliação. 
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Figura 12: Modelo conceptual de investigação 

 
Fonte: elaboração própria 

 

A próxima secção apresenta o desenho da investigação, a qual irá evidenciar os meios que 

conduziram às respostas às questões de investigação. 

 

 

4.3. Desenho da investigação 

Um desenho de pesquisa é um plano que mostra, por meio de uma discussão do modelo e 

dos dados, como pretendemos usar a evidência existente para fazer inferências (King, 

Keohane e Verba, 1994). O desenho da investigação deve, portanto, evidenciar os meios 

de condução à resposta da questão de investigação. 

É importante, no início de estudo, ter presente que a literatura existente contém informação 

sobre o tema e que, portanto, o estudo em causa será apenas uma tentativa de adicionar 

mais um saber sobre aquele objeto específico que está em debate. Assim, é fundamental 

que, no desenvolver do presente estudo, se mostre o conhecimento das discussões que já 

estão a ser efetuadas, evidenciar clareza na relevância da questão de investigação e adotar 

procedimentos válidos e aceites pelos pares.  

A metodologia de uma investigação está vinculada pelos seus aspetos epistemológicos e 

ontológicos, ou seja, à filosofia da ciência que avalia a capacidade dos procedimentos 

gerarem conhecimento científico válido. Assim, a prática epistemológica deve preocupar-

se com a fidelidade das informações e com a sua pretensão de explicar ou compreender os 
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fenómenos de interesse, para que a ciência produza o conhecimento. O rigor nos 

procedimentos de pesquisa é essencial para que a dimensão prática do trabalho produza o 

conhecimento científico. Já a origem da ontologia aponta para a investigação conceptual 

da natureza da ação humana, das instituições sociais e das inter-relações entre ação e 

instituições (Giddens, 1991). A ontologia está relacionada à investigação do que existe e a 

sua forma de ser. A figura 13 representa a relação entre os aspetos epistemológicos e o 

desenho de pesquisa. 

 

Figura 13: Relação entre aspetos epistemológicos e ontológicos 

 
Fonte: adaptado de Silva (2017) 

 

 

Assim, de acordo com Silva (2017), entende-se que os aspetos meta-teóricos como a 

epistemologia e a ontologia, alicerçam teorias que servem de guia ao tipo de explicação e 

à causalidade. São, contudo, as formulações teóricas e os métodos de análise, os elementos 

principais de uma pesquisa. As formulações teóricas e as questões de investigação que 

surgem das preocupações epistemológicas e ontológicas derivam de dois grandes métodos 

de análise: os métodos quantitativos e os métodos qualitativos. Estes últimos referem-se à 

busca pela compreensão do significado e valores envolvidos no fenómeno estudado; os 

primeiros referem-se às pesquisas feitas através do uso matemático e estatístico. Contudo, 

ainda que os termos possam ser entendidos como limitativos dos métodos, a maneira de 

entender a evidência empírica é o que altera naquelas perspetivas. Aliás, na formulação da 

questão de investigação, há que considerar se a investigação incide sobre as causas dos 

efeitos ou o efeito das causas. Geralmente associa-se o número de observações inerentes à 

pesquisa: as pesquisas com muitas observações tendencialmente estão ligadas à causa dos 

efeitos e com poucas observações ao efeito das causas. Assim, para muitas observações, 

antes de partir para a recolha ou análise dos dados, é necessário ter certeza de que os 

conceitos estão claros. Para poucas observações, é recomendado que ao longo da pesquisa 

se reformule os conceitos de partida, na medida em que as informações sobre o objeto de 
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estudo vão sendo recolhidas. O processo indutivo apresenta influência para a pesquisa que 

envolve poucas observações. 

 

Schmitter (2008) resume quatro categorias de investigação dependendo da lógica inerente: 

a lógica da descoberta, a lógica da explicação, a lógica da precisão e a lógica da prova. A 

primeira apresenta a sua contribuição pela descoberta de relações empíricas anteriormente 

ignoradas ou distorcidas, a lógica da explicação prima por ampliar o detalhe da 

conceptualização existente, a lógica da precisão incide sobre produzir novos dados, mais 

concretamente novos instrumentos de observação e de indicadores mais fiáveis, e por 

último a lógica da prova, como a mais controversa, constrói novas inferências com base 

empírica sobre relações causais.  

 

Na presente investigação adotou-se o método quantitativo, integrado na lógica da 

explicação, a qual seguiu os seguintes passos: definição do problema, das questões e dos 

objetivos de investigação, desenvolvimento das hipóteses de investigação, análise e recolha 

da informação na unidade de estudo, apresentação e discussão dos resultados, e por fim as 

conclusões e a contribuição para a literatura existente. A figura 14 sintetiza as fases do 

desenho da investigação. 

 

Figura 14: Fases do desenho da investigação 

 

Fonte: elaboração própria 
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Dependentemente da categoria da investigação, o procedimento mais comum associado a 

um estudo empírico inicia com a articulação de conceitos que estabelecem relações causais. 

Silva (2017) refere que as teorias devem enquadrar aquelas relações, caso contrário, serão 

(re)construídas. Uma etapa sensível em qualquer pesquisa é a parte de transformar os 

conceitos em variáveis. Esta operacionalização do estudo é iniciada com a definição da 

unidade de estudo, de onde serão recolhidas as variáveis. Identificadas as possíveis 

limitações entre o plano teórico e o plano operacional, os dados são recolhidos e analisados 

com recurso a várias técnicas estatísticas possíveis. A observação empírica tem como 

objetivo testar se a hipótese definida se verifica no plano empírico. A hipótese não é mais 

do que uma afirmação, baseada na teoria, sobre a relação que pretendemos observar e que 

pode ser entendida como uma resposta possível à questão de investigação. Por fim, são 

divulgados os resultados e comparados com a literatura existente, sendo a última etapa o 

enunciar da contribuição da investigação para a literatura prévia. 

 

 

4.4. Seleção da amostra e recolha dos dados 

4.4.1. Seleção da amostra 

A população deste tipo de estudos, apesar de numa fase inicial parecer óbvia – todas as que 

estão sujeitas ao CELE - é depois uma das questões mais difíceis de resolver, pois a sua 

participação é sempre escassa. O foco deste estudo recai na transparência do relato 

financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE, e assim sendo, a população seria 

todas as entidades que, sendo participantes do CELE, divulgassem o seu relato financeiro.  

Em fase inicial, foram contactadas as entidades listadas nos PNALEs, para resposta a 

inquérito disponibilizado online sobre as respetivas práticas de relato financeiro. Contudo, 

não se obteve o sucesso desejado. Por forma a ultrapassar esta questão, procedeu-se a nova 

análise aos vários processos desenvolvidos pela literatura existente, para definição da 

amostra. Lovell et al. (2010) definiram a amostra por objetivar entidades que 

representassem 25% do total das emissões de GEE do CELE; Veith et al. (2009) iniciaram 

a seleção da amostra identificando as instalações sujeitas ao CELE, excluindo à partida as 

instalações que estavam com dados em falta no CITL; Steenkamp et al. (2011), com 

recurso à base de dados carbonmarketdata.com, restringiram a amostra a entidades que 

divulgassem informação financeira para todos os critérios contabilísticos definidos; 
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Warwick e Ng (2012) e Ayaz (2017) optaram por restringir a amostra às entidades que 

emitem mais GEE da Carbon Monitoring for Action (CARMA); e Black (2013) iniciaram 

com base nos PNALEs alemão, espanhol e britânico, para a fase II, tendo restringido a 

atribuições gratuitas acimas das 150.000 toneladas. Observou-se ainda, que estudos com 

amostras reduzidas parece ser algo frequente nesta temática (PWC e IETA, 2007; Veith et 

al., 2009; Lovell et al., 2010; Steenkamp et al., 2011; Monteiro e Vilas Boas, 2012; 

Gallego-Álvarez et al., 2016). Lovell et al. (2010) obtiveram uma amostra de 26 entidades, 

com entrevistas telefónicas a 5 dessas entidades. Xydopoulos e Xanthopoulos (2009) 

obtiveram uma amostra de 157 entidades que estiveram envolvidas em programa de 

comércio de emissões, selecionando as maiores transações maiores no mercado de 

comércio de emissões, do Reino Unido, Estados Unidos, Noruega, Suécia, Suíça, 

Dinamarca, Áustria, Bélgica, Canadá, México, Japão, Coreia, França, Finlândia, África do 

Sul, Alemanha, Espanha e Itália, recorrendo para o efeito à base de dados Bloomberg. 

Steenkamp et al. (2011) iniciaram a definição da amostra com 911 entidades/projetos, e 

posteriormente obtiveram 18 empresas com os relatórios disponíveis no seu website. Veith 

et al. (2009) excluíram as instalações que eram detidas por entidades sedeadas fora da UE, 

tendo alcançado uma amostra final de 46 entidades. Warwick e Ng (2012), a partir da 

Carbon Monitoring for Action, selecionaram as 250 empresas que emitem mais carbono, 

das quais apenas 47 apresentaram relatórios e contas anuais que satisfazem os critérios de 

seleção. As restantes foram excluídas pelas seguintes razões: 14 tinham relatórios anuais 

para o período 2007, em inglês, mas nenhum continha divulgações para o tratamento 

contabilístico das licenças de emissão; 65 não tem um website ou não publicou um relatório 

anual relativo ao período de 2007; 40 foram confirmadas ser subsidiárias de outras 

empresas e não fornecem relatórios anuais separados; 16 apresentaram relatórios anuais 

para o período de 2007, mas não em inglês; 28 apresentavam websites em idioma diferente 

do inglês e 40 foram excluídos por reportar fora da UE. Black (2013), após ter limitado a 

amostra a entidades que divulgavam publicamente as contas, na língua inglesa ou 

espanhola, alcançou um total de 62 entidades. 

 

Para o presente estudo, a definição da amostra foi inicialmente um processo semelhante ao 

preconizado por Veith et al. (2009) e Black (2013), acrescido de algumas limitações, de 

forma a ser possível obter dados fiáveis sobre o cruzamento entre o relato financeiro e o 

relato das emissões de GEE. Primeiramente, foram identificadas as instalações incluídas 

na fase II do CELE, através dos PNALEs, uma vez que é a fonte mais completa de entidades 
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que estão expostas ao mercado europeu. A amostra foi delimitada aos PNALEs português, 

espanhol e francês, por dois motivos: os idiomas dos relatórios e contas têm de ser 

entendidos pelo investigador; e, adicionalmente, Portugal, Espanha e França incluem 

reguladores do relato financeiro que introduziram, nas normas nacionais, tratamentos 

contabilísticos específicos para as licenças de emissão e emissões de GEE. 

Identificadas as instalações listadas nos PNALEs, foram relacionadas com a empresa 

relatora através de pesquisa online. Na existência de website corporativo, verificou-se a 

disponibilização dos relatórios e contas anuais para download ou, após pedido, por email. 

Foram recolhidos os relatórios e contas anuais individuais, ou na sua inexistência, os 

relatórios e contas anuais consolidados, para os períodos 2008 a 2012 (fase II do CELE) e 

para 2013 e 2014 (início da fase III do CELE)50.  

Das empresas para as quais foram recolhidos os relatórios e contas anuais, verificaram-se 

as seguintes tipologias de entidades, associadas à natureza dos relatórios e contas anuais:  

 Empresas nacionais, que apresentam as contas individuais; 

 Entidades transnacionais ou nacionais, que apresentam as suas contas consolidadas 

e incluem subsidiárias sedeadas em Portugal, Espanha e/ou França; 

 Entidades transnacionais, que apresentam contas consolidadas e incluem 

subsidiárias sedeadas em Portugal, Espanha e/ou França (mas não em outros países 

europeus) e em países fora da UE; 

 Entidades transnacionais, que apresentam contas consolidadas e incluem 

subsidiárias de vários países europeus (além de Portugal, Espanha ou França) e de 

países fora da EU. 

Esta informação tornou-se relevante na seleção da amostra, uma vez que era pretendido 

restringir a informação de LEAG (EUAs) e emissões de GEE ao âmbito dos PNALEs 

português, espanhol e francês, de forma a se obter um cruzamento mais fiável entre a 

informação ambiental sobre emissões de GEE reportadas à C.E. e a informação financeira 

constante nos relatórios e contas anuais. Foram excluídas as entidades relatoras 

transnacionais que apresentavam as suas contas nos 10K Form. Para considerar uma 

entidade que divulga contas consolidadas como parte da amostra, foi analisado o perímetro 

de consolidação apresentado nos relatórios anuais, e restringiu-se a amostra às empresas-

                                                 
50 Note-se que, apesar do sistema de leilão ser o método por defeito da atribuição de licenças de emissão em 2013, houve um adiamento 

do mesmo, devido ao excesso de 2 biliões daquelas licenças, as quais foram permitidas entregar para cobrir emissões realizadas. 

Disponível em https://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2013051601_en. Consulta em 11 de outubro de 2018. 

https://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2013051601_en
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mãe e às subsidiárias que fossem entidades exclusivamente sujeitas ao PNALE português, 

espanhol ou francês (i.e., a entidades que não tivessem instalações poluentes em outros 

países europeus). Note-se que, as subsidiárias consideradas na amostra estavam incluídas 

na consolidação pelo método de consolidação integral. Foram excluídas da amostra as 

empresas que, no perímetro de consolidação, formavam grupo com empresas sediadas em 

outros países da UE (que não Portugal, Espanha ou França), e pertenciam a outros PNALEs 

que não o português, espanhol e francês. Neste caso, uma pesquisa na internet juntamente 

com uma pesquisa ao relatório da C.E. baseado no registo da União, confirmava (ou não) 

a atribuição de LEAG ou da verificação de emissões no âmbito do CELE. Não foram 

excluídas da amostra as entidades que apresentassem subsidiárias em países não-europeus, 

desde que fossem países não-participantes no CELE. A figura 15 resume o procedimento 

para a seleção da amostra. 

 

Figura 15: Esquema-resumo da seleção da amostra 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Ao finalizar a análise de conteúdo, foram excluídas as observações que não incluíam dados 

observáveis sobre uma das vertentes: emissões de GEE ou económico-financeira. Apesar 

das múltiplas técnicas estatísticas disponíveis para lidar com missing values (Saunders et 

al., 2006), foi decidido não incorporar no estudo os missing values referentes às 

observações entidade-ano, à semelhança de Francoeur, Gargouri e Shabou (2010) ou 

Trumpp e Guenther (2017). Medeiros (2016) refere que analisar apenas os casos completos 

de dados, potencialmente enviesa o estudo, a não ser que os casos completos sejam já uma 

amostra aleatória da amostra completa, como é o caso. 
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Portanto, das 159 instalações constantes do PNALE II português (atualizado em 5 de Março 

de 2012), obtiveram-se dados para 24 entidades, das quais 10 fazem parte de 4 grupos 

empresariais, das 845 instalações constantes do PNA 2 espanhol (atualizado em 1 de Julho 

de 2011) obtiveram-se dados para 49 entidades, das quais 37 fazem parte de 19 grupos 

empresariais e das 1006 instalações contantes do PNAQ II francês obtiveram-se dados para 

15 entidades das quais 6 fazem parte de 3 grupos empresariais. A seleção fica bastante 

reduzida uma vez que a maioria das entidades com LEAG pertence a um grupo de empresas 

transnacional, com ênfase das entidades pertencentes ao PNAQ francês. No período de 

2008 a 2014, para uma amostra de 88 entidades, obtiveram-se 172 observações para as 

entidades portuguesas, 300 para as entidades espanholas e 99 para as entidades francesas, 

o que soma um total de 559 observações. A tabela 1 evidencia o número de empresas 

incluídas no estudo por ano e por país. 

 

Tabela 1: Amostra do estudo por PNALE/país 

País 
Entidades 

(freq) 

Entidades 

(%) 

Observações 

(freq) 

Observações 

(%) 

Espanha 49 55,58 298 53,31 

França 15 17,05 96 17,17 

Portugal 24 27,27 165 29,52 

Total 88 100 559 100 

 

O apêndice I respeita à listagem das entidades selecionadas para a amostra, por país, 

evidenciando também o grupo empresarial do qual a entidade faz parte, de acordo com o 

perímetro de consolidação exposto nas Notas. 

 

Ainda em relação à caracterização da amostra, é evidenciado na tabela 2 (painéis A a C) a 

dispersão por ano, setores de atividade e normativo contabilístico adotado nas contas anuais 

analisadas. Verifica-se que a obtenção de informação por ano do estudo não se encontra 

balanceada, sendo no período de 2010 a 2012 que existe um maior número de observações, 

e no primeiro (2008) e último ano (2014) de análise, um menor número de observações.  

Para definir o setor de atividade, considerou-se a informação divulgada no instrumento de 

recolha relativo ao relato das emissões de GEE reportadas ao Registo da União – Verified 

Emissions for 2014. O maior número de observações está relacionado com o setor 

combustão, que se destaca de forma proeminente do segundo setor com mais frequências, 

o de pasta e papel, que representa apenas 11% da amostra. 
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No que respeita ao normativo contabilístico sobre o qual as entidades preparam as suas 

contas anuais, é o normativo do IASB que se destaca na maior parte da amostra (64%), 

seguido dos normativos nacionais português e espanhol, sendo a aplicação do normativo 

francês mais residual. 

 

Tabela 2: Caracterização da amostra por ano, setor de atividade e normativo contabilístico 

Painel A – Frequências por ano 

Ano Freq. Percent Cum. 

2008 73 13.06 13.06 

2009 79 14.13 27.19 

2010 82 14.67 41.86 

2011 83 14.85 56.71 

2012 86 15.38 72.09 

2013 79 14.13 86.23 

2014 77 13.77 100.00 

Total 559 100.00  

 

Painel B – Frequências por setor de atividade 

Setor de atividade Freq. Percent Cum. 

Atividades de operador aéreo 9 1.61 1.61 

Cimento 56 10.02 11.63 

Combustão 240 42.93 54.56 

Pasta e papel 104 18.60 73.17 

Produção de eletricidade 67 11.99 85.15 

Refinação de petróleo 6 1.07 86.23 

Siderurgia 42 7.51 93.74 

Vidro 35 6.26 100.00 

Total 559 100.00  

 

Painel C – Frequências por normativo contabilístico (NC) 

Setor de atividade Freq. Percent Cum. 

IAS / IFRS 358 64.04 64.76 

NC espanhol 82 14.67 78.71 

NC francês (banca) 7 1.25 79.96 

NC francês (cooperativo) 15 2.68 82.65 

NC português 97 17.35 100.00 

Total 559 100.00  

 

 

A próxima secção apresenta os instrumentos de recolha utilizados para a obtenção da 

informação. 
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4.4.2. Instrumentos de recolha: definição da unidade de estudo 

A unidade de estudo é o conteúdo de alguma forma de texto de comunicação. Neste 

trabalho, a unidade de estudo incide no relato financeiro de licenças de emissão e emissões 

de GEE apresentado nos Relatórios e Contas anuais, mais precisamente na demonstração 

financeira Notas, disponibilizados nos websites das empresas ou recebidos por email após 

solicitação, das entidades constantes nos PNALEs português, espanhol e francês.  

Os relatórios e contas anuais são uma fonte primária de obtenção de dados para análise, 

especialmente na área da contabilidade, tendo muitos investigadores utilizado esta fonte de 

informação (Inchausti, 1997; Criado-Jiménez et al., 2008; Lovell et al., 2010; Freedman e 

Jaggi, 2011; Lopes e Reis, 2011; Monteiro e Vilas Boas, 2012; Warwick e Ng, 2012; Black, 

2013; Rokhmawati et al., 2015). Contudo, os relatórios financeiros individuais das 

empresas constantes do PNALE não se encontravam frequentemente disponibilizados, o 

que consistia numa verdadeira limitação ao objetivo proposto. Tornou-se óbvio que, devido 

à posição que as entidades representam no seio de um grupo de empresas, o relato 

financeiro consolidado estava mais frequentemente disponível. Black (2013) considerou o 

relatório e contas consolidado como unidade de estudo quando o operador-proprietário das 

LEAG pertencia a um grupo de empresas. Contudo, como é pretendido relacionar a 

transparência do relato financeiro com a informação ambiental baseada no desempenho no 

CELE, para efeitos de cumprimento, há considerar que a informação ambiental a imputar 

às contas consolidadas estaria, possivelmente, minimizada, pois o grupo poderia estar 

presente no CELE através de outros PNALEs que não o português, espanhol ou francês. 

Todavia, ao considerar o relato consolidado, também é necessário discernir a regulação 

para contas consolidadas versus contas individuais, nos países incluídos no estudo. 

Ressalva-se que, em Portugal, Espanha e França existe a obrigatoriedade, para entidades 

cotadas, de aplicação das IFRS às contas consolidadas e a permissão para adoção das IFRS 

às contas consolidadas de entidades não cotadas (figura 16).  

 

Figura 16: Regulação em PT, ES e FR para apresentação das contas consolidadas 

Fonte: elaboração própria 
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Mas, entre aqueles três países, existem regras diferentes para a apresentação das contas 

anuais individuais (figura 17): Espanha e França exigem que as empresas apliquem as 

normas nacionais, e Portugal autoriza que as empresas sob o perímetro de consolidação de 

entidades cotadas optem entre as IFRS e os sistemas de relato financeiro nacionais.  

 

Figura 17: Regulação em PT, ES e FR para apresentação das contas individuais 

Fonte: elaboração própria 

 

Em resumo, as contas anuais das entidades podem ser preparadas com base numa das 

seguintes situações:  

 As entidades portuguesas, espanholas e francesas, com os valores mobiliários 

admitidos à negociação, elaboram contas consolidadas no âmbito das IFRS 

endossadas; 

 As entidades portuguesas, espanholas e francesas, sem os valores mobiliários 

admitidos à negociação, podem elaborar contas consolidadas no âmbito das IFRS 

endossadas ou dos respetivos normativos nacionais; 

 As entidades espanholas e francesas, cotadas ou não, elaboram as suas contas 

individuais no âmbito dos respetivos normativos nacionais; 

 As entidades portuguesas que são cotadas e as que, mesmo não sendo cotadas estão 

incluídas no perímetro de consolidação de uma entidade que está obrigada ou, 

optativamente adota as IFRS, podem elaborar as suas contas em IFRS endossadas. 

O instrumento de recolha preferencial escolhido foi o relatório e contas individual. 

Contudo, na sua privação online, considerou-se o relatório consolidado quando a entidade 

que relata é a empresa identificada na listagem do PNALE. Adicionalmente, como já 

referido, quando os relatórios e contas individuais não estavam disponíveis e a entidade 

pertencia a um grupo de empresas que disponibilizava o relatório e contas consolidado, foi 
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efetuada uma análise ao perímetro de consolidação da empresa-mãe. Se a entidade fosse 

incluída pelo método de consolidação integral e as restantes subsidiárias se localizassem 

em Portugal, Espanha ou França ou fora da UE, então as políticas contabilísticas da 

entidade que relata (empresa-mãe) eram analisadas e recolhidas como sendo da entidade 

listada no PNALE (subsidiária). Note-se, ainda, que se uma outra entidade listada no 

PNALE pertence ao mesmo grupo de empresas era também incluída no perímetro de 

consolidação pelo método integral, então a anotação das políticas contabilísticas de grupo 

era efetuada, mas consideradas individualmente. Posteriormente, para a informação 

quantitativa das entidades subsidiárias, cujo relato financeiro constava nos relatórios e 

contas consolidados, recorreu-se à base de dados Amadeus v16.02, a qual contém 

informação financeira de entidades europeias públicas e privadas. Através desta, obteve-se 

os dados económico-financeiros individuais das entidades subsidiárias, cujas políticas 

contabilísticas sobre licenças de emissão e emissões de GEE foram recolhidas dos 

relatórios e contas das empresas-mãe. 

 

As entidades listadas no PNALE têm de efetuar o relato das suas emissões de GEE à 

entidade supervisionadora respetiva, e por consequência, à C.E., no Registo da União. Este 

auto-reporte, ainda que frequentemente não seja sujeito a uma supervisão física (Yu, 2013; 

Liesen, Hoepner, Patten e Figge, 2015), resulta na base de dados mais fiável para obter 

dados sobre as licenças de emissão e emissões de GEE e, portanto, uma fonte de informação 

importante para este tipo de estudos. A documentação disponível no site da C.E.51 contém 

um relatório anual, em toneladas, sobre as licenças de emissões atribuídas e sobre as 

emissões de GEE realizadas pelos operadores na UE. Como tal, outro instrumento de 

recolha (unidade de estudo) foi o relatório Verified Emissions for 2014, disponível naquele 

site. Pretendeu-se, assim, identificar a informação mais atualizada, referente a licenças de 

emissões e emissões de GEE, verificada por empresa e por ano, no período de estudo 2008 

a 2014. Para que os dados recolhidos do relatório e contas coincidam com os dados 

recolhidos do relatório Verified emissions for 2014, estas últimas informações relativas às 

emissões de GEE verificadas para cada instalação, foram agregadas à respetiva empresa, 

considerando se os dados financeiros são individuais ou consolidados. Neste último caso, 

os dados de licenças de emissão e emissões de GEE foram agregados ao nível da empresa 

                                                 
51Disponível em https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry_en#tab-0-1. Consulta em 31 de Janeiro de 2019. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry_en#tab-0-1
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relatora dos dados financeiros. A figura 18 ilustra o método seguido para recolha da 

informação que teve o seu início no PNALE de cada país selecionado para a amostra. 

 

Figura 18: Esquema para definição dos instrumentos de recolha 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Obteve-se assim os dados do estudo recorrendo a três fontes de informação: aos relatórios 

e contas das empresas de onde se obteve o relato financeiro das licenças de emissão e 

emissões de GEE e ainda, quando se aplicasse, as quantias escrituradas sobre magnitudes 

de interesse (valores contabilísticos da posição financeira e do desempenho); à base de 

dados Amadeus quando não era possível obter os valores contabilísticos individuais das 

entidades e, por último, ao relatório Verified Emissions for 2014, para analisar as toneladas 

de GEE atribuídas gratuitamente em forma de licenças de emissão e as respetivas emissões 

de GEE, auto-reportadas pelas entidades ao Registo da União. A figura 19 apresenta os 

instrumentos de recolha que configuraram as respetivas unidades de estudo como fontes de 

informação. 

 

Figura 19: Fluxograma-resumo da recolha das unidades de estudo 

 
Fonte: elaboração própria 
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A próxima secção pretende esclarecer o processo relativo à recolha dos dados das fontes 

de informação anteriormente referidas. 

 

 

4.4.3. Recolha dos dados 

A recolha dos dados é feita através da análise de conteúdo. A análise de conteúdo é um 

procedimento sistemático, objetivo e quantitativo para resumir o conteúdo do escrito, 

gravado ou publicada comunicação (vidé Warwick e Ng, 2012 apud Colton e Covert 2007), 

com o objetivo de obter padrões na apresentação da informação. Não obstante, 

Krippendorff (2006) realça a dificuldade de se compreender a análise de conteúdo como 

um método uniforme, alertando para o facto de que se trata de um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações. Por isso, deve entender-se a análise de conteúdo como um único 

instrumento marcado por uma grande diversidade de formas e adaptável a um campo muito 

vasto. Almeida (2009) representa um resumo de várias medidas e aproximações implícitas 

na análise de conteúdo (figura 20). 

 

Figura 20: Medidas da análise de conteúdo aos relatórios financeiros 

Fonte: adaptado de Almeida (2009) 

 

No presente estudo, foram efetuadas análises objetivas e semi-objetivas, que deram origem 

a dados quantitativos e qualitativos. Da análise semi-objetiva, os dados qualitativos 

recolhidos da demonstração financeira Notas, respeitam ao relato financeiro sobre licenças 

de emissão e emissões de GEE, no âmbito do CELE para efeitos de cumprimento. A esta 

classificação teve de ser atribuído um rótulo para que pudesse ser distinguido (dados 

qualitativos transformados). Da análise objetiva, foram recolhidos os dados económico-

financeiros das demonstrações financeiras Balanço/Demonstração da Posição Financeira e 

Demonstração dos Resultados Por Natureza. Foram também recolhidos os dados 

quantitativos sobre as LEAG e emissões de GEE, do relatório Verified Emissions for 2014. 

Análise de 
conteúdo

Semi-objetiva
Dados 

Qualitativos

Questionário prévio 
com palavras chave

Questionário com 
escala gradativa

Dados qualitativos 
transformados

Objetiva
Dados 

Quantitativos
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A recolha dos dados referentes às políticas contabilísticas adotadas, teve primeiramente em 

consideração os estudos relacionados identificados na revisão da literatura (PWC e IETA, 

2007; Elfrink e Ellison, 2009; Ernst & Young, 2010; Lovell et al., 2010; Steenkamp et al., 

2011; Warwick e Ng, 2012; Lovell et al., 2013; Black, 2013). O conjunto desses estudos 

determinaram os dados a recolher, de forma a responderem a algumas perguntas 

fundamentais. Elfrink e Ellison (2009) indicam sucintamente essas questões fundamentais: 

“(...) se as licenças de emissão são ativos, como são reconhecidas e mensuradas?  

Quando e como são reconhecidos os subsídios governamentais proveniente da atribuição 

gratuita?  

Como as licenças de emissão e as emissões de GEE afetam a demonstração dos resultados? 

Quando e como os passivos são reconhecidos e mensurados?” 

Como resultado, primeiramente questionou-se se as LEAG seriam reconhecidas, tendo-se 

esperado a obtenção de respostas no âmbito do sim, não ou da não divulgação de qualquer 

informação. No caso de uma resposta afirmativa, apurou-se: 

 A natureza do item no reconhecimento inicial das LEAG, sendo expectável 

respostas como ativo intangível ou inventários; 

 A natureza da contrapartida no reconhecimento inicial, esperando-se respostas no 

âmbito dos princípios à atribuição de subsídios governamentais; 

 A base de mensuração inicial das LEAG, como o custo ou o justo valor;  

 O modelo de mensuração subsequente das licenças de emissão, geralmente 

determinado pela natureza do item no reconhecimento inicial, contudo, a natureza 

específica do item LEAG tem verificado a aplicação de modelo de mensuração 

“adaptados” como o modelo do custo, modelo do justo valor, a net asset approach.  

A figura 21 ilustra a árvore de decisão subjacente a este primeiro passo de recolha da 

informação financeira relativa a LEAG: 

 

Figura 21: Método de análise do relato financeiro referente a LEAG 

 
Fonte: elaboração própria 
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No que respeita às emissões de GEE, realizadas no decorrer da atividade da entidade, 

existem duas perspetivas de reconhecimento a considerar, de acordo com a problemática 

de tratamento contabilístico identificada na revisão da literatura: reconhecer uma obrigação 

por emissões de GEE realizadas, independentemente da atribuição gratuita ou posse de 

licenças de emissão ou reconhecer uma obrigação por emissões realizadas acima da 

quantidade de licenças que já detém. A este último caso, pode ser associado a necessidade 

de aquisição de licenças de emissão que suportem as emissões acima do limite atribuído. 

Com esta realidade em mente, foram colocadas as duas questões seguintes:  

 Reconhece as emissões de GEE, independentemente de deter, ou não, as licenças 

respetivas para liquidar a obrigação de entrega? Como? 

 Reconhece as emissões de GEE apenas quando excede as licenças detidas? Como? 

Para uma resposta afirmativa recolheu-se a natureza do item e a respetiva base de 

mensuração. São expectáveis respostas negativas no caso de a entidade admitir não 

reconhecer as emissões de GEE, e ainda a não divulgação, i.e., a omissão de resposta às 

questões colocadas. Pode ser obtida uma resposta afirmativa à segunda questão colocada, 

sobre a emissão de GEE acima de licenças detidas, e associada à mesma resposta, a 

divulgação da aquisição de licenças de emissão, com a finalidade de uso semelhante à das 

LEAG. A aquisição de tais itens é uma transação indubitável a reconhecer, e portanto, na 

sua divulgação, recolheu-se a natureza no reconhecimento das licenças de emissão 

adquiridas com o propósito de utilização por emissões superiores às licenças já detidas. A 

figura 22 ilustra o critério seguido para a recolha das informações. 

 

Figura 22: Método de análise do relato financeiro referente a emissões de GEE 

Fonte: elaboração própria 
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Na sequência da recolha dos dados, proveniente da análise de conteúdo da demonstração 

financeira Notas, foram obtidas as seguintes variáveis qualitativas (quadro 12), que 

representam a divulgação das políticas contabilísticas adotadas em relação a licenças de 

emissão e emissões de GEE: 

 

Quadro 12: Definição das variáveis representativas do relato financeiro sobre LE e emissão de GEE 

Designação Descrição da variável 

I1 Rec LEAG Natureza do reconhecimento das LEAG  

I2 Cont Rec LEAG Natureza do crédito de contrapartida ao reconhecimento das LEAG 

I3 Mens inicial LEAG Base de mensuração inicial das LEAG 

I4 Mens subs LE Base de mensuração subsequente das LEAG 

I5 Rec emissões GEE Natureza do reconhecimento da obrigação pelas emissões de GEE 

I6 Mens emissões GEE Base de mensuração da obrigação pelas emissões de GEE 

I7 Rec Exc emissões  
Natureza do reconhecimento da obrigação quando a estimativa de emissões totais 

exceder as licenças de emissão detidas no final de cada período de relato 

I8 Rec LEA 
Natureza do reconhecimento das licenças de emissão adquiridas para cumprimento das 

regras do CELE 

Fonte: elaboração própria 

 

A próxima secção descreve os métodos e as técnicas estatísticas, utilizadas para análise dos 

dados recolhidos. 

 

 

4.5. Métodos e técnicas de análise dos dados 

O presente trabalho utiliza diferentes abordagens para a análise dos dados. Em todas as 

suas vertentes, foi utilizado o programa estatístico e econométrico Stata versão 15. 

No que diz respeito à análise univariada, foram utilizadas técnicas de estatística descritiva 

e de análise exploratória dos dados, das quais resultam fundamentalmente análises de 

frequências e medidas descritivas. De acordo com Reis (2009), a análise exploratória de 

dados é a primeira forma de identificar os aspetos ou padrões de maior interesse e a 

representação dos dados de maneira a destacar, ou a chamar a atenção, para esses aspetos 

ou padrões, tratando de forma separada cada variável. Em relação à análise univariada, as 

principais características amostrais, como a média ou o desvio padrão, são adequadas ao 

tipo de variável em causa, as quais são normalmente expostas em tabelas de frequências, e 

onde apenas se procuram padrões de comportamento. 

 

Posteriormente, efetua-se uma análise bivariada entre as variáveis de cada estudo, com o 

objetivo de estabelecer relações entre duas variáveis. A covariância, correlação ou 
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associação, pretende apresentar associações entre variáveis, i.e., quando uma altera, a outra 

também altera, direta ou indiretamente (Bertani, Di Paola, Russo e Tuzzolino, 2018). Para 

o efeito foi utilizado o coeficiente de Spearman. À semelhança do coeficiente de Pearson, 

assume apenas valores entre -1 e 1: caso o valor obtido seja 1 assume uma relação perfeita 

positiva entre duas variáveis, -1 assume relação negativa perfeita e 0 significa que as duas 

variáveis não dependem linearmente uma da outra, podendo existir uma relação não linear. 

Optou-se pelo coeficiente de Spearman pois avalia relações monotónicas, sejam elas 

lineares ou não. Assim, é apropriado tanto para variáveis contínuas como discretas. Bertani 

et al. (2018) argumentam que atribuir um vínculo causal a qualquer relação entre apenas 

duas variáveis é uma atribuição fraca, pois a realidade é “multivariada”, e cada fenómeno 

está relacionado com uma infinidade de outros fenómenos que interagem entre eles. 

Aqueles autores referem que a análise multivariada ajuda a encontrar uma melhor 

aproximação da realidade e, portanto, representa o objetivo final da análise de dados. No 

entanto, a análise univariada e a análise bivariada são um passo básico e necessário, antes 

de se proceder a uma análise multivariada mais complexa. 

 

Por último, recorre-se então à análise multivariada, mais propriamente a técnicas que 

estudam a avaliação de dependência de uma ou mais variáveis em relação às outras. A 

investigação deve ser baseada em um modelo estrutural que represente uma relação causal, 

por oposição a uma relação que simplesmente capture associações estatísticas. O modelo 

estrutural pode ser obtido por um modelo económico ou através de razão informal.  

Inicia-se a técnica adotada pela definição do modelo de regressão linear múltiplo, o qual 

pode ser formulado da seguinte forma: 

Yi = β0 + β1X1i + … + βkXki + µi                                                                                               (1) 

Estes modelos têm por base os seguintes pressupostos: (i) a média do erro deve ser nula; 

(ii) variância constante (homocedasticidade); (iii) os erros não estão correlacionados; e (iv) 

a covariância deve ser nula. A interpretação geral de uma reta de regressão é feita em 

termos médios e permite que se encontre, em média, o efeito entre a variável dependente e 

a variável independente, ceteris paribus. A relação entre a variável dependente e a variável 

explicativa é, portanto, interpretada como uma correlação e não como uma relação causal 

entre elas. Contudo, a teoria económica sugere frequentemente (Verbeek, 2017), que o 

modelo de regressão linear múltipla descreve uma relação causal, nas quais os coeficientes 

β medem as variações em Yi causada por uma variação, ceteris paribus, em Xki. Em tais 

casos, impor que o erro não esteja correlacionado com as variáveis explicativas Xi (uma 
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vez que uma assunção para a regressão é que o valor esperado do erro, considerando todas 

as variáveis explicativas, é zero), pode não se justificar, uma vez que se pode argumentar, 

que efeitos inobserváveis no erro são relacionados com efeitos observáveis nas variáveis 

explicativas. Assim, tratar os coeficientes para medir efeitos causais requere prudência. A 

regressão distingue-se da correlação pois considera os efeitos de controlo sobre a variável 

dependente.  

 

No presente estudo, recorre-se à metodologia de dados em painel - panel data, uma vez 

que se obteve um conjunto de dados que combina uma dimensão temporal e uma dimensão 

transversal (indivíduos). Entre as maiores vantagens dos dados em painel, a possibilidade 

de modelar as dinâmicas individuais (Verbeek, 2017) permite sugerir que o comportamento 

presente depende de comportamentos passados. Com recurso ao painel de dados trata-se, 

de forma independente, o conjunto de dados de um indivíduo no tempo, o que se reconhece 

como efeitos individuais - αi. Estes efeitos individuais devem ser tidos em consideração, 

quando existem (Labras e Torrecillas, 2014). De acordo com Pindado e Requejo (2016), as 

vantagens de usar os dados em painel são:  

 As análises entre indivíduos controlam a heterogeneidade inobservável e permitem 

estudar a dinâmica dos indivíduos para um período de tempo;  

 As análises temporais eliminam o enviesamento da agregação.  

A desvantagem, enquanto limitação considerada mais importante por Pindado e Requejo 

(2016), está relacionada com a assunção aleatória da amostra, uma vez que é necessário ter 

os mesmos indivíduos na maioria dos períodos temporais. Verbeek (2017) refere ainda, 

como desvantagem, que uma vez que temos os mesmos indivíduos não é apropriado 

assumir que as diferentes observações são independentes, particularmente em modelos 

dinâmicos e não-lineares. Em termos práticos, na investigação da contabilidade e/ou relato 

financeiro, usualmente são utilizadas as mesmas entidades ao longo dos períodos 

temporais. A análise de informação com recurso a um modelo de dados em painel é 

frequentemente utilizada em estudos de natureza microeconómica, como é o caso. 

Os modelos de regressão para dados em painel podem ser divididos em modelos estáticos 

e modelos dinâmicos. Os primeiros são aqueles que consideram os regressores como 

variáveis exógenas, ou seja, são determinadas fora do modelo e não existe dependência 

entre elas; os segundos incorporam a relação entre a variável dependente e as variáveis 
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independentes de forma bidirecional, e ainda, a relação de dependência entre as variáveis 

independentes.  

A especificação geral de um modelo de regressão para dados em painel, que serve de base 

aos modelos estáticos, é a seguinte: 

Yit = Xit β + ŋi+ ʋi                                                                                                                                 (2) 

em que i=1,2, …, N entidades e t=1,2,…, N observações no tempo, Xit é a variável 

explicativa do modelo e ŋi é uma variável time-constant (heterogeneidade inobservável) e 

ʋi é o termo de erro (distúrbios). São dois os modelos de regressão para dados em painel 

que são distintos no tratamento dos componentes dos erros: o modelo de efeitos fixos e o 

modelo de efeitos aleatórios. O primeiro, tal como acima modelado, segue duas assunções: 

exogeneidade estrita e os erros estão condicionalmente homocedásticos e há ausência de 

correlação temporal entre eles. O modelo de efeitos aleatórios deriva de quatro assunções: 

as duas mencionadas para o modelo de efeitos fixos, a falta de correlação entre os efeitos 

individuais e as variáveis explicativas (que evita problemas de endogeneidade) e a 

homocedasticidade dos efeitos individuais. Assim, o modelo de efeitos aleatórios é uma 

extensão eficiente do método dos mínimos quadrados (Labra e Torrecillas, 2014), em que 

o estimador entre grupos usado é a média das observações, sendo que os componentes de 

erros ŋi+ ʋi são agregados em µit: 

Yit = Xit β + ŋi+ ʋi = Xit β + µit                                                                                                     (3) 

Contudo, neste ponto há que avaliar se devemos usar modelos em painel ou o modelo de 

regressão. Com esse objetivo, após verificação dos resultados para o modelo aleatório, o 

multiplicador de Lagrange de Breusch-Pagan diz-nos se a heterogeneidade não observada 

é significativa entre as empresas, sob a hipótese nula de que a variância dos resíduos é igual 

a zero: var(µ) = 0. Na rejeição desta hipótese, conclui-se que o modelo de regressão simples 

não é apropriado pois existe variância significativa entre entidades. 

 

Na validação da utilização de dados em painel há que decidir por um modelo de efeitos 

fixos ou aleatórios, o que na realidade não depende dos efeitos serem fixos ou aleatórios, 

mas sim de existirem efeitos individuais ou heterogeneidade não observada. O teste de 

Hausman compara os dois estimadores sob a hipótese nula de que a diferença nos 

coeficientes não é sistemática. Na situação em que se rejeita a hipótese nula, conclui-se que 

os estimadores são diferentes entre si e opta-se pelo modelo de efeitos fixos; se não for 

rejeitada a hipótese nula do teste de Hausman, é preferível optar pelo modelo de efeitos 

aleatórios. Não obstante, o teste de Hausman pode proporcionar resultados não conclusivos 
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caso a diferença obtida entre as matrizes não seja definitiva positiva ou mesmo pela 

obtenção de valores negativos. Nestes casos, foi necessário reforçar a condição para um 

resultado definitivo positivo através de um estimador eficiente, providenciando assim uma 

estimativa adequada da variância de contraste para os testes de exogeneidade e sobre-

especificação. 

 

Na fase de diagnóstico dos modelos, verificaram-se duas questões que colocaram em causa 

as assunções acima descritas para os modelos estáticos: a presença de heterocedasticidade 

e de autocorrelação.  

Quanto às questões de autocorrelação de primeira ordem, Wooldridge (2002) expõe um 

teste simples para verificação da presença de autocorrelação em modelos de dados em 

painel. Drukker (2003) apresenta resultados de simulação que evidenciam que o teste de 

Wooldridge tem boas propriedades de tamanho e potência, em amostras de tamanho 

razoável. O teste de Wooldridge, sob a hipótese nula de não existir autocorrelação, 

apresenta a autocorrelação idiossincrática dos erros que faz com que os erros-padrão dos 

coeficientes sejam menores do que realmente são e assim, resulta um maior R2. A rejeição 

da hipótese nula indica que há um problema de autocorrelação, que deve ser corrigido. 

O teste modificado de Wald calcula uma estatística baseada na distribuição qui-quadrado 

(chi2), sob a hipótese nula de homocedasticidade, i.e., variância nula. Aquele teste calcula 

a heteroscedasticidade de grupo nos resíduos do modelo de efeitos fixos. A rejeição do 

teste indica heterocedasticidade e, portanto, há que corrigir para a condição de 

homocedasticidade. Os estimadores robustos de variância pretendem confrontar a questão 

de validar inferências estatísticas sobre as estimativas dos coeficientes quando a 

distribuição dos dados não é independente e identicamente distribuída (Stata, User’s Guide, 

2017). Esta técnica tem sido associada a Huber (1967) e a White (1980, 1982), apesar de 

alguns outros autores terem contribuído para o seu desenvolvimento. É também conhecida 

como o estimador sandwich da variância, devido à forma como a fórmula aparece. Nos 

casos em que se verifica autocorrelação de primeira ordem e heterocedasticidade, as 

estimativas de erro padrão foram corrigidas por painel (Panel Corrected Standard Errors 

Regression) e os parâmetros estimados pela regressão Prais-Winsten. As perturbações são, 

assim, tratadas como heteroscedásticas e contemporaneamente correlacionadas entre os 

painéis. O estimador Prais-Winsten é um procedimento de generalized least squares, que 

usa dados quasi-diferenciados Yit−ρYit−1, Xit−ρXit−1, ou as variações das variáveis (ΔYit e 

ΔXit) corrigidas para a primeira observação ( ֗√(1 − ρ2)). 
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Não obstante, com o propósito de incorporar as relações de causalidade – endogeneidade, 

que se geram no modelo conceptual desenvolvido, foram considerados os modelos 

dinâmicos de dados em painel. Os painéis dinâmicos apresentam duas vantagens principais 

(Pindado e Requejo, 2014): controlam a heterogeneidade não observada, ou seja, os efeitos 

individuais, como o julgamento profissional dos órgãos de administração sob as práticas 

de relato financeiro e exposição ao CELE; e ajudam a mitigar o problema de endogeneidade 

que ocorre quando o termo de erro é correlacionado com qualquer uma das variáveis 

instrumentais. Considera-se o seguinte modelo linear dinâmico, em que não existem 

variáveis exógenas: 

Yit = γYit-1 + αiβ + εi, |γ|<1                                                                                                              (4) 

O termo de erro nos modelos construídos (εit) pode especificar os seguintes componentes: 

(i) o efeito específico da empresa (ƞit); (ii) o efeito específico do tempo (dit); e (iii) a 

perturbação aleatória (ʋit). Contudo, o estimador de efeitos fixos para γ é enviesado e 

inconsistente quando a população tende para infinito (N→∞) e o número de períodos é 

fixo, sendo o problema a correlação entre a variável dependente transformada que entrou 

no modelo com o atraso (lag) de um período e o erro transformado, ou seja, o estimador de 

efeitos fixos (γ). Para resolver o problema de inconsistência, ou seja, para eliminar os 

efeitos individuais, fazemos as primeiras diferenças, o que sugere uma abordagem através 

de variáveis instrumentais para o estimador de γ. Para eliminar as desvantagens de uma 

dimensão reduzida da amostra, adotou-se uma abordagem do método dos momentos. De 

forma a incorporar os lags (desfasamentos) como instrumentos das variáveis endógenas, 

Roodman (2009) refere os estimadores desenvolvidos por Holtz-Eakin, Newey e Rosen 

(1988) e Arellano e Bond (1991), os quais sugeriram o estimador difference-in-differences 

(Difference GMM – Generalized Method of Moments), que utiliza como instrumentos as 

primeiras diferenças dos lags. Posteriormente, Arellano e Bover (1995) e Blundell e Bond 

(1998), com o objetivo de incorporar painéis com um período de tempo reduzido (e assim 

com um número de instrumentos reduzido), desenvolveram um sistema de equações que 

incorpora as variáveis em níveis, denominado System GMM. Wintoki, Linck e Netter 

(2008) fazem referência ao uso que a abordagem de modelos dinâmicos tem em áreas como 

as finanças e a economia, onde a estrutura do problema sugere uma relação dinâmica entre 

a variável dependente e as variáveis independentes. 

Keasey, Martinez e Pindado (2015) referem que é usual na literatura referente ao GMM, 

que sejam utilizados como instrumentos os lags (desfasamentos) das variáveis explicativas. 

Porém, para a tomada de decisão relativa ao número de lags a utilizar como instrumentos, 



169 

há que considerar o trade-off entre a exogeneidade e a robustez de cada instrumento, uma 

vez que lags mais longos são mais exógenos mas o instrumento será também mais fraco. 

Neste sentido, Pindado e Requejo (2014) referem que quando o número de períodos 

temporais é reduzido, uma estratégia adequada é utilizar todos os instrumentos disponíveis. 

Para identificar o lag mais próximo que pode ser usado como instrumento, considerando 

que foi adotado como estimador o sistema GMM, aqueles autores referem que o lag mais 

próximo para a variável dependente e para as variáveis explicativas são t-1 e t, 

respetivamente. Verbeek (2017) aponta como principais vantagens do GMM: o facto de 

não requerer assunções distribucionais como a normalidade, permitir heterocedasticidade 

de forma desconhecida e a possibilidade de estimar parâmetros mesmo se o modelo não 

puder ser resolvido de forma analítica pelas condições de primeira ordem. 

 

Em relação à especificação do modelo, na literatura de dados em painel são propostos dois 

testes para as assunções mais relevantes em que os estimadores são baseados: a estatística 

Hansen Ɉ de sobre-especificação das restrições de Hansen (1982) e a estatística de não-

correlação de segunda ordem (ɱ2) nos resíduos da primeira diferença de Arellano e Bond 

(1991). A primeira, Hansen Ɉ, é necessária uma vez que, sendo o GMM uma generalização 

do método de variáveis instrumentais quando existem mais do que um instrumento para 

uma variável explicativa, existem r-k combinações lineares independentes das condições 

de ortogonalidade, em que r é o número de instrumentos e k é o número de parâmetros 

estimados. Assim, Hansen (1982) provou que, sob a hipótese nula de condições de 

ortogonalidade válidas, a não rejeição indica a ausência de correlação entre os instrumentos 

e o termo de erro, suportando a validade dos instrumentos. O segundo teste, ɱ2 de não-

correlação de segunda ordem, surge da necessidade de assegurar no estimador GMM, que 

não há correlação no termo de distúrbio - ʋi. Ao testar correlação de segunda ordem, pois 

ao remover os efeitos individuais inobserváveis efetuamos as primeiras diferenças, e como 

consequência, o modelo transformado pode ter correlação de primeira ordem nos resíduos, 

mas não de segunda ordem.  

 

 

No decorrer do trabalho foi considerado que a transparência do relato financeiro inclui a 

divulgação, e compreensibilidade dos stakeholders, por um conjunto de tratamentos 

contabilísticos específicos – uma abordagem contabilística. Com esse objetivo, para efetuar 

uma análise multivariada, foi necessário recorrer a modelos não lineares, mais 
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precisamente, modelos binários, em que a variável dependente é uma variável dummy. 

Estes modelos pretendem averiguar a estimativa de máxima verossimilhança, i.e., a 

probabilidade de um resultado positivo considerando um conjunto de regressores. Para 

estimar os parâmetros destes modelos é muito comum a utilização do método de máxima 

verosimilhança - Method of Maximum Likelihood, o qual, com as condições de segunda 

ordem, revela uma matriz das derivadas de segunda ordem definitivas negativas, 

assumindo que os regressores não são colineares. Consequentemente, a função 

loglikelihood é globalmente côncava e a convergência do algoritmo iterativo de máxima 

verossimilhança está garantido.  

Ao utilizar este método a problemática que se apresentou foi o reduzido número de casos 

para cada variável dependente, no que já era o evento raro (Allison, 2012) de se identificar 

uma abordagem contabilística específica. Como alternativas para reduzir o enviesamento, 

Williams (2018) refere três métodos: a regressão logística exata, o método de correção de 

enviesamento de King e Zeng, e o método de penalização da estimativa de máxima 

verossimilhança - Penalized Maximum Likelihood Estimation de Firth (1993). O método 

de Firth distingue-se da regressão logística, pois em casos de “separação”, permite 

convergência para estimativas finitas, o que a máxima verossimilhança tenderia para 

infinito. É referido por Williams (2018) como o mais adequado, o que conduziu à opção 

pelo método de penalização da estimativa de máxima verossimilhança - Penalized 

Maximum Likelihood Estimation de Firth (1993), pese embora este não seja possível, do 

que é nosso conhecimento, em cenários de painel de dados. Assim, os resultados 

apresentados respeitam ao pool de dados. 

 

O método econométrico aplicado no presente estudo encontra-se descrito na figura 23. 
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Figura 23: Estimações estatísticas e econométricas aplicadas 

Fonte: elaboração própria 

 

 

Para verificação das hipóteses formuladas, as variáveis dependentes, explicativas e de 

controlo são apresentadas no capítulo correspondente. Adicionalmente, os testes de 

diagnóstico, referentes aos problemas econométricos que se levantam no que respeita à 

autocorrelação de primeira e segunda ordem ou sobre-especificação do modelo, são 

mencionados nas técnicas de análise dos dados do capítulo correspondente. 
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Capítulo 5. A transparência do relato financeiro das licenças de 

emissão e emissões de gases com efeito de estufa 

 

5.1. Introdução 

Apesar do constante debate na literatura sobre se a exposição a um comércio de emissões 

baseado em sistema cap-and-trade gera um tratamento contabilístico (Wambsganss e 

Sanford, 1996; Gibson, 1996), o consenso mais alargado refere que aqueles mercados 

transmitiram preocupações ecológicas para o fenómeno económico, o que afeta a prática 

contabilística (Wambsganss e Sanford, 1996; Bebbington e Larrinaga-González, 2008; 

Giner, 2014). Nesse sentido, a literatura argumenta que as transações no contexto de um 

comércio de emissões baseado em sistema cap-and-trade devem ser incluídas no relatório 

financeiro (PWC e IETA, 2007; Ragan e Stagliano, 2007; Bebbington e Larrinaga-

González, 2008; McGready, 2008; KPMG, 2008; Cook, 2009; Fornaro et al., 2009; Giner, 

2014). A sua omissão, pode originar impactos financeiros significativos, em natureza e 

valor (Mateos-Ansótegui e Bilbao-Estrada, 2007; Fornaro et al., 2009; Warwick e Ng, 

2012), afetando os indicadores contabilísticos e, consequentemente, as análises 

económico-financeiras baseadas em rácios de rendibilidades, endividamento ou 

alavancagem, entre outros (EFRAG, 2005; Giner-Inchausti, 2007; Deloitte, 2007; KPMG, 

2008; Ertimur et al., 2010, 2017; Haupter e Ismer, 2011; Lovell et al., 2010).  

Literatura prévia expõe a diversidade das práticas contabilísticas em relação a esta temática 

assim como a prática de não divulgação (PWC e IETA, 2007; Lovell et al., 2010; 

Steenkamp et al., 2011; Warwick e Ng, 2012; Black, 2013; Allini et al., 2018), justificadas 

pela lacuna na regulação internacional do IASB, pelas diferentes posições dos reguladores 

nacionais, e pelo prescrito nas estruturas conceptuais. Lovell et al. (2013) sugerem que são 

os contabilistas que devem fazer o difícil trabalho de estabilizar as várias abordagens nos 

relatórios financeiros, uma vez que um elevado número de empresas opta por não divulgar. 

Na perspetiva de não inclusão daquelas transações no relato financeiro, Lander e Auger 

(2008) concluem que existem muitas formas das entidades adotarem políticas off-balance 

sheet, aproveitando-se dos modelos de regulação baseados em regras, e prejudicando o 

papel do auditor que não tem forma de contrariar. A questão do relato financeiro sobre a 

exposição a um mercado baseado em sistema cap-and-trade está, portanto, estreitamente 

relacionada com a transparência do relato financeiro. Cox (2008) refere que o verdadeiro 
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propósito do relato financeiro é a transparência para os investidores. Apesar do conceito de 

transparência não se encontrar bem definido na literatura (Barth e Schipper, 2008) é 

entendido neste trabalho como as autoras expõem: 

“(…) the extent to which financial reports reveal an entity’s underlying economics in a way 

that is readily understandable by those using the financial reports.” 

O papel do contabilista deve, então, incidir no cumprimento dos princípios contabilísticos 

geralmente aceites, comunicando a substância económica da transação, para que os 

stakeholders obtenham um relato financeiro comunicativo e aberto, por oposição a um 

relato financeiro que rejeita ou dissimula a integração de algumas transações (Barth e 

Schipper, 2008; Criado-Jiménez et al., 2008; Lander e Auger, 2008). Sales de Aguiar 

(2018) conclui que as licenças de emissão estão a alterar a perceção de que os reguladores 

são peritos exclusivos na “linguagem” utilizada para servir as expectativas dos mercados 

de capitais. 

 

O presente estudo representa uma contribuição significativa para a pesquisa já existente, 

contemplando uma abordagem mais detalhada às políticas contabilísticas adotadas pelas 

entidades, sem delimitar à partida a relevância das LEAG ou das emissões de GEE. Como 

contribuição adicional, analisam-se os níveis de transparência do relato financeiro sobre 

licenças de emissão e emissões de GEE, através da identificação de um conjunto de 

políticas contabilísticas que formam a divulgação de gross approaches ou net approaches, 

e através da elaboração de índices de divulgação. 

Este capítulo pretende, assim, observar a transparência do relato financeiro de licenças de 

emissão e emissões de GEE, através da análise individual e conjunta das políticas 

contabilísticas que têm sido divulgadas no período de sete anos entre 2008 e 2014, em 

conformidade com as problemáticas levantadas pela revisão da literatura, de forma a 

responder às seguintes questões de investigação: 

 

Q1: Quais são as políticas contabilísticas relativas a licenças de emissão e emissões 

de GEE divulgadas no relatório financeiro anual pelas entidades participantes no 

CELE para efeitos de cumprimento? 

Q2: Qual o nível de transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e 

emissões de GEE das entidades participantes no CELE para efeitos de cumprimento? 
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Na prática, são várias as divulgações financeiras que poderiam responder a Q1. Por este 

motivo foram colocadas as seguintes sub-questões, tendo em conta a revisão da literatura 

efetuada: 

Q1.1: Quais são as políticas contabilísticas, divulgadas no relatório financeiro anual 

pelas entidades participantes no CELE, em relação ao reconhecimento das licenças 

de emissão atribuídas gratuitamente? 

Q1.2: Quais são as políticas contabilísticas, divulgadas no relatório financeiro anual 

pelas entidades participantes no CELE, em relação à contrapartida no 

reconhecimento das licenças de emissão atribuídas gratuitamente? 

Q1.3: Quais são as políticas contabilísticas, divulgadas no relatório financeiro anual 

pelas entidades participantes no CELE, em relação à mensuração inicial das 

licenças de emissão atribuídas gratuitamente? 

Q1.4: Quais são as políticas contabilísticas, divulgadas no relatório financeiro anual 

pelas entidades participantes no CELE, em relação à mensuração subsequente das 

licenças de emissão detidas? 

Q1.5: Quais são as políticas contabilísticas, divulgadas no relatório financeiro anual 

pelas entidades participantes no CELE, em relação ao reconhecimento das emissões 

de GEE? 

Q1.6: Quais são as políticas contabilísticas, divulgadas no relatório financeiro anual 

pelas entidades participantes no CELE, em relação à mensuração das emissões de 

GEE? 

Q1.7: Quais são as políticas contabilísticas, divulgadas no relatório financeiro anual 

pelas entidades participantes no CELE, em relação ao reconhecimento das emissões 

de GEE, quando se estimam serem superiores às licenças de emissão detidas? 

Q1.8: Quais são as políticas contabilísticas, divulgadas no relatório financeiro pelas 

entidades participantes no CELE, em relação ao reconhecimento das licenças de 

emissão adquiridas no mercado? 

 

O restante capítulo está organizado da seguinte forma: a secção 5.2 respeita à revisão da 

literatura, a secção 5.3 incide na breve descrição da metodologia, a secção 5.4 na exposição 

e discussão dos resultados e, por último, a secção 5.5 apresenta as conclusões. 
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5.2. Revisão da literatura 

A história da regulação do relato financeiro para o comércio de emissões está marcada por 

adiamentos consecutivos e permanece, até hoje, como uma lacuna nas normas do IASB, 

prejudicando o processo da harmonização contabilística internacional.  

Na base daquela lacuna está a principal crítica à IFRIC 3, efetuada pelo EFRAG e por 

literatura prévia (Bebbington e Larrinaga-González, 2008; Ertimur et al., 2010, 2017; 

Fornaro et al., 2009; MacKenzie, 2009; Veith et al., 2009; Zhang-Debreceny et al., 2009; 

Lovell et al., 2010, 2013; Mete et al., 2010; Ernst & Young, 2010; Steenkamp et al., 2011; 

Warwick e Ng, 2012; Black, 2013; Deac, 2013; Giner, 2014; Allini et al., 2018) relativa 

ao mismatch entre a mensuração das licenças de emissão e as emissões de GEE. Tal prática 

resultaria na volatilidade artificial dos resultados contabilísticos, que não refletiria a 

substância económica da exposição ao mercado. De facto, desde a retirada da IFRIC 3 que 

é analisada a ação contabilística das entidades por exposição ao CELE. PWC e IETA 

(2007) e Lovell et al. (2010), que são assumidos como os primeiros estudos sobre as 

práticas contabilísticas sobre as transações provenientes do CELE para efeitos de 

cumprimento, concluíram que aquelas práticas não seguem o preconizado naquela 

interpretação, o que não surpreendeu, considerando a oposição que se verificou na 

implementação da norma. As seguintes práticas contabilísticas para licenças de emissão e 

emissões de GEE foram identificadas na literatura: as licenças de emissão são classificadas 

maioritariamente como ativos intangíveis (PWC e IETA, 2007; Ernst & Young, 2010; 

Lovell et al., 2010; Warwick e Ng, 2012; Black, 2013; Allini et al., 2018); em relação à 

mensuração inicial, PWC e IETA (2007), Warwick e Ng (2012), Black (2013) e Allini et 

al. (2018) concluíram que a maioria das empresas o fazem pelo valor nulo. Em relação ao 

passivo, Warwick e Ng (2012) concluíram que 44,7% divulgaram a obrigação a liquidar 

mensurada ao preço de mercado, escolhida como a melhor estimativa. No entanto, aqueles 

autores concluem por onze bases de mensuração para a “melhor estimativa”. Por outro 

lado, Black (2013) concluiu que 56,5% só reconheceram um passivo quando as emissões 

de GEE excedem a atribuição gratuita. Apesar desta diversidade de divulgações, Lovell et 

al. (2010) e Warwick e Ng (2012) concluem por uma frequência significativa de 

observações em que as entidades não divulgam qualquer informação, o que levou os 

autores a concluir que a maioria das empresas da amostra estava presente no CELE apenas 

para efeitos de conformidade. 
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PWC e IETA (2007), Lovell et al. (2010) e Black (2013) concluem também sobre a adoção 

de determinadas abordagens contabilísticas, reguladas ou não, aquando a exposição a um 

sistema de comércio cap-and-trade. Aquelas podem ser uma prática adotada pelas 

entidades que aplicam as IFRS, no âmbito da IAS 8 (parágrafo 12), desde que a opção seja 

resulte em informação relevante e fiável, de acordo com o prescrito na Estrutura 

Conceptual: 

“Ao fazer os julgamentos descritos no parágrafo 10, a gerência pode também considerar as 

mais recentes tomadas de posição de outros órgãos normalizadores que usem uma Estrutura 

Conceptual semelhante para desenvolver normas de contabilidade, outra literatura 

contabilística e práticas aceites do sector, até ao ponto em que estas não entrem em conflito 

com as fontes enunciadas no parágrafo 11.” 

Importa, portanto, considerar as posições de outros reguladores, internacionais ou 

nacionais, que possam influenciar as práticas contabilísticas adotadas para as transações de 

um comércio de emissões baseado em sistema cap-and-trade.  

O FASB pretendeu introduzir um tratamento contabilístico para os participantes no 

mercado com base nos sistemas cap-and-trade com a EITF 03-14. Mas, argumentando 

principalmente que o problema está além do sistema cap-and-trade, o EITF decidiu 

remover a questão de sua agenda. Johnston et al. (2008) expõem que a orientação explícita 

sobre a contabilização das licenças de emissão nos EUA é encontrada apenas nas normas 

da FERC, codificada na USofA 101.21, e que esteve na base da questão 03-14 da EITF. O 

tratamento contabilístico daquela norma pode ser resumido da seguinte forma (Veith et al., 

2009):  

a) “As LEAG não são refletidas nas demonstrações financeiras; 

b) As licenças adquiridas são registadas como inventário mensurado pelo seu custo; 

c) Se uma entidade não detém a quantidade necessária estimada de certificados de emissão, 

um passivo que reflita o número e o preço atual das licenças necessárias deve ser 

reconhecido.” 

Também alguns reguladores nacionais no território europeu introduziram no seu conjunto 

de normas de relato financeiro o tratamento específico das transações que surgiam de um 

sistema cap-and-trade. Foi o caso da ANC, do ICAC e da CNC, em França, Espanha e 

Portugal, respetivamente. Mas nem todos os tratamentos contabilísticos propostos pelos 

reguladores nacionais seguem princípios semelhantes: o ICAC optou por prescrever um 

tratamento contabilístico semelhante ao da IFRIC 3, que se distinguiu pela mensuração das 

emissões de GEE ao custo médio ponderado (incluindo o custo ponderado das LEAG 
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detidas) e pela prescrição restrita ao custo menos perdas por imparidade como modelo de 

mensuração subsequente para as licenças de emissão (não permite a revalorização); a CNC 

preconiza que as LEAG são um ativo intangível com vida útil finita, e portanto, amortizável 

pelas emissões de GEE mensuradas pelo FiFo; e a ANC preferiu um princípio baseado no 

modelo de produção das empresas, que incorpora as LEAG em inventários pelo seu custo 

(valor nulo). Para uma comparação mais exaustiva dos três tratamentos contabilísticos 

sugere-se a leitura da secção 2.3.4, considerando o exposto nas secções anteriores, uma vez 

que os órgãos reguladores nacionais têm alterado os seus princípios para o relato financeiro 

das LEAG e emissões de GEE. Consequentemente, são vários os estudos que mostram que 

o relato financeiro relativo a licenças de emissão e emissões de GEE não é comparável, 

uma vez que pode ser baseado na abordagem da IFRIC 3, nos modelos nacionais ou em 

outro julgamento análogo (Cuesta et al., 2006; Giner-Inchausti, 2007; Mateos-Ansótegui e 

Bilbao-Estrada, 2007; Cook, 2009; Moneva e Ortas, 2010; Mateos-Ansótegui, 2012; Black, 

2013; Giner, 2014; Allini et al., 2018).  

Ernst & Young (2009) identificou uma abordagem que ganhou aceitação nas entidades 

sujeitas ao CELE, a qual denominou de abordagem do subsídio do governo. Esta 

abordagem determina o seguinte tratamento contabilístico a preconizar: 

a) Reconhece as LEAG e o subsídio do governo como rendimento diferido pelo seu 

valor de mercado; 

b) O subsídio é imputado de forma sistemática a rendimento; 

c) Reconhece o passivo pelas emissões realizadas, por referência à quantia 

escriturada das licenças de emissão detidas, adicionando a melhor estimativa para 

as licenças que estão em falta. 

Esta abordagem é similar ao tratamento contabilístico preconizado pela IFRIC 3 e 

distingue-se desta e da preconizada pelo ICAC em 2006 (e em 2013), por considerar a 

mensuração das emissões de GEE pela quantia escriturada das licenças de emissão. Não 

esclarece o uso de uma medida de custeio específica, como a Resolução de 8 de fevereiro 

de 2006 (ou a Resolução de 23 de maio de 2013) do ICAC. Em comparação com a 

abordagem deste regulador, há ainda a dissemelhança de reconhecimento do subsídio, uma 

vez que preconiza o seu reconhecimento como capital próprio52. 

                                                 
52 A abordagem descrita por Ernst & Young (2009) é distinta da abordagem do ICAC pois este regulador preconiza: 

 o reconhecimento do subsídio do governo em capital próprio (conforme Plan General de Contabilidad / Normas de Registro 

y Valoración / 18ª Subvenciones, donaciones y legados recibidos) e 

 o custeio das emissões de GEE pela fórmula do custo médio ponderado (Resolucion 8 de febrero de 2006 por la que se 

aprueban normas para el registro, valoración e información de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero.) 
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Lovell et al. (2010) concluíram também por outra abordagem que seria adotada 

comummente pelas entidades. Esta abordagem, apesar de baseada na IFRIC 3, distingue-

se desta pela base de mensuração das LEAG, a qual se verificou ser por um valor nulo ao 

invés do valor de mercado, e relatando a posição líquida no que respeita às licenças de 

emissão. Assim, Lovell et al. (2010) indicam que as entidades reconhecem as suas 

obrigações na base do custo balanceado ao valor de mercado, i.e., a obrigação das emissões 

de GEE é mensurada pela quantia escriturada das licenças detidas - valor nulo - e, se 

aplicável, mensuram a obrigação pelas licenças em falta ao valor de mercado.  

Black (2013) identificou três abordagens comuns adotadas: a net liability approach, 

baseada no reconhecimento das licenças de emissão como ativos intangíveis e um passivo 

por emissões de GEE somente quando estas excedem as LEAG; uma abordagem baseada 

na IFRIC 3 (a identificada por Ernst & Young, 2009); e o modelo de produção adotado 

pela ANC. Não obstante, a autora refere que a mensuração do passivo pelas emissões 

realizadas assume que as licenças detidas irão ser utilizadas para liquidar o compromisso 

com a entidade governamental respetiva. Contudo, argumenta que a assunção poderia 

também passar pela opção de venda das LEAG, adquirindo entretanto novas licenças para 

cumprir com a obrigação da sua entrega. 

 

O presente estudo procura adicionar prova empírica sobre a divulgação das políticas 

contabilísticas sobre licenças de emissão e emissões de GEE, originadas pela exposição ao 

CELE. Para este efeito, discrimina as políticas de reconhecimento e mensuração para 

licenças de emissão e emissões de GEE. Distingue-se de literatura prévia pois incide em 

todos os itens de reconhecimento e mensuração, inicial e subsequente, de licenças de 

emissão e emissões de GEE, alarga o período de estudo aos cinco anos da fase II do CELE 

e aos primeiros dois anos da fase III, e não delimita a definição da amostra à quantidade de 

LEAG ou de emissões de GEE reportadas/divulgadas.  

O método de seleção da amostra dos estudos empíricos referidos anteriormente garantiu 

que as licenças de emissão e/ou emissões de GEE são transações materialmente relevantes 

no mercado e, portanto, sujeitas a apresentação nos relatórios financeiros. Lovell et al. 

(2010) apresenta conclusões de uma pesquisa e entrevistas por telefone, considerando uma 

amostra de 26 empresas, que representam 68 instalações emissoras de 25% do total de 

emissões do CELE em 2008. Black (2013) define a amostra a partir dos PNALEs para a 

fase II da Alemanha, Espanha e Reino Unido, os estados-membros com emissões mais 

elevadas no ano 2011. A autora selecionou as entidades com LEAG acima de 150.000 
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toneladas, obtendo uma amostra de 62 empresas que têm a empresa-mãe localizada em 16 

países diferentes. Uma das sugestões apresentadas por Lovell et al. (2010) foi precisamente 

expandir a amostra a entidades de dimensão mais reduzida e Black (2013) refere uma 

abordagem por nível de divulgação, já que o seu estudo foi limitado a entidades que 

divulgavam algum tipo de informação.  

Este estudo distingue-se assim por assentar na base de que a transparência da informação 

financeira em relação a licenças de emissão e emissões de GEE não deve ser pautada apenas 

pela materialidade da transação (Barth e Schipper, 2008; Criado-Jiménez et al., 2008; 

Lander e Auger, 2008), até porque coloca em causa precisamente um dos propósitos do 

comércio de emissões (tal como proposto pelo Protocolo de Quioto): que a internalização 

dos custos de emissão de GEE seja visível para os stakeholders (Larrinaga, 2014). A 

transparência da informação financeira deve basear-se no pressuposto de que os 

stakeholders conseguem avaliar devidamente os ativos e passivos, e os riscos associados 

(Barth e Landsman, 2010), e para isso devem compreender a substância das transações a 

que a entidade ficou sujeita (Barth e Schipper, 2008). Matsumura et al. (2014) incluem no 

seu estudo a importância da divulgação das emissões de GEE aos stakeholders, quer para 

entidades com maior número de investidores institucionais quer com menor número, mas 

que podem atrair esse tipo de investimentos (ou financiamentos), que requerem 

frequentemente divulgações transparentes sobre as atividades ambiental e socialmente 

responsáveis. 

Na temática da contabilidade ambiental, Deegan e Gordon (1996), Larrinaga et al. (2002), 

Llena et al. (2007) e Nguyen et al. (2017) concluem que a divulgação é uma forma de 

melhorar as imagens e reputações juntos dos stakeholders. Llena et al. (2007) concluem 

que as entidades divulgam menos “más notícias”, como provisões e contingências, do que 

“boas notícias”, como investimentos e gastos incorridos. Apesar do constante debate sobre 

a adequabilidade da divulgação voluntária ou obrigatória para atingir níveis elevados de 

transparência sobre as emissões de GEE, a exposição a um mercado regulado de licenças 

de emissão, sinaliza aos stakeholders um risco potencial. Assim, em termos de relato 

financeiro seria expectável que, mesmo na obrigatoriedade de um conjunto de normas que 

prescrevam um tratamento específico, as entidades divulguem mais informação sobre 

políticas contabilísticas de LEAG, e menos informação sobre emissões de GEE ou apenas 

sobre as emissões de GEE se estas excederem aquelas licenças. Esta expectativa, no âmbito 

dos argumentos de Criado-Jiménez et al. (2008) sobre estratégias empresariais para evitar 

a transparência, varia desde a ocultação de informação à rejeição de princípios específicos, 
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passando pela predisposição para a adoção de políticas off-balance sheet (Lander e Auger, 

2008), as quais têm sido corroboradas pelos estudos prévios sobre a contabilidade das 

emissões de GEE (Lovell et al., 2010; Warwick e Ng, 2012; Black, 2013). Portanto, as 

circunstâncias discutidas anteriormente - a lacuna no normativo do IASB, a diversidade 

nas práticas contabilísticas das transações provenientes do CELE, incluindo o número 

significativo de não divulgação dessas transações como forma de evitar a transparência - 

são as principais razões para questionar se existe transparência nas divulgações financeiras 

relativas às licenças de emissões detidas e às emissões de GEE verificadas.  

Pretende-se com este estudo analisar:  

a) Se as entidades estão a incorporar um tratamento contabilístico específico para 

as transações provenientes do CELE para efeitos de cumprimento, permitindo 

assim alguma comparabilidade entre as políticas contabilísticas divulgadas 

(Giner, 2014; Allini et al., 2018);  

b) Se as entidades estão a divulgar informações financeiras sobre licenças de 

emissão e emissões de GEE que influenciem o nível de transparência do relato 

financeiro, analisado através da identificação de abordagens contabilísticas e de 

índices de divulgação de informação;  

c) Se a não divulgação de informação sugere uma estratégia para a falta de 

transparência (Adams et al., 1995). 

 

A metodologia seguida para este estudo é descrita na secção seguinte, tendo em conta o 

descrito na secção 4.4 para seleção da amostra e recolha dos dados. 

 

 

5.3. Metodologia 

5.3.1. Definição das variáveis 

O processo de recolha dos dados, exposto na secção 4.4.3, evidencia que foram 

determinadas oito variáveis que expõem a divulgação das políticas contabilísticas 

relacionadas com licenças de emissão e emissões de GEE. Essas oito variáveis, de I1 a I8, 

foram categorizadas tendo em conta os resultados obtidos na análise de conteúdo à 

demonstração financeira Notas, conforme se apresenta no quadro 13. A divulgação de cada 
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política contabilística, identificada nas variáveis I1 a I8, será analisada considerando a 

categoria de cada uma das possíveis respostas identificadas. 

 

Quadro 13: Categorização das variáveis representativas do relato financeiro sobre LE e emissão de 

GEE 

I1. Rec LEAG - Natureza do reconhecimento das LEAG; I2. Contrap Rec LEAG - Natureza do crédito de contrapartida ao 

reconhecimento das LEAG; I3. Mens inicial LEAG - Base de mensuração inicial das LEAG; I4. Mens subs LE - Base de mensuração 

subsequente das LEAG; I5. Rec emissões GEE - Natureza do reconhecimento da obrigação pelas emissões de GEE; I6. Mens emissões 

GEE - Base de mensuração da obrigação pelas emissões de GEE; I7. Rec Exc Emissões - Natureza do reconhecimento da obrigação 

quando a estimativa de emissões reais excedem as LE detidas no final de cada período de relato; I8. Rec LEA - Natureza do 

reconhecimento das LE adquiridas para cumprimento das regras do CELE. 

I1. Rec LEAG I2. Contrap Rec LEAG I3. Mens inicial LEAG 

1 – Ativo intangível 1 – Capital próprio  1 – Custo de aquisição 

2 – Inventários 2 – Outros passivos não correntes 2 – Justo valor 

3 – Ativo financeiro 3 – Passivo 3 – Valor de mercado 

4 – Outro ativo corrente 4 – Passivo financeiro 4 – Preço 

0 – Não divulga 5 – Passivo - Quotas atribuídas pelo Estado 5 – Preço médio cotado 

99 – Não aplicável 6 – Rendimento diferido 6 – Zero 

 7 – Subsídio do governo 7 – Valor simbólico 

 8 – Subsídio deduzido à quantia escriturada 0 – Não divulga 

 9 – Rendimento - Subsídio à exploração 99 – Não aplicável 

 10 – Outros rendimentos operacionais  

 0 - Não divulga  

 99 - Não aplicável  

 

I4. Mens subs LE I5. Rec emissões GEE 

1 – Custo histórico 1 – Amortização do ativo  

2 – Custo menos amortizações acumuladas 2 – Custo da matéria consumida 

3 – Custo menos perdas imparidade acumuladas 3 – Outros gastos operacionais 

4 – Modelo do custo 4 - Passivo 

5 - First in First Out 5 – Passivo financeiro 

6 – Custo ou valor realizável líquido, o mais baixo 6 - Provisão 

7 – Justo valor 7 - Não reconhece 

8 – Modelo da revalorização 0 - Não divulga 

9 – Net liability approach  

10 – Net asset approach  

0 - Não divulga  

99 – Não aplicável  

 

I6. Mens emissões GEE I7. Rec Exc Emissões I8. Rec LEA 

1 – Custo 1 – Acréscimo de gasto  1 – Ativo intangível 

2 – First in First Out 2 – Passivo 2 – Inventários 

3 - Preço inicial  3 – Passivo financeiro 3 – Nunca adquiriu LE 

4 – Custo médio das LE 4 – Provisão 0 - Não divulga  

5 - Custo médio das LE + custo de aquisição das LE 5 – Não reconhece  

6 - Custo médio das LE + melhor estimativa do custo de aquisição 0 – Não divulga  

7 – Consumo de combustível + preço médio das LE   

8 - Ordem de cancelamento da obrigação   

9 - Quantia escriturada das LE   

10 - Quantia escriturada das LE + preço médio das LE + melhor estimativa   

11 - Quantia escriturada das LE + melhor estimativa do custo de aquisição   

12 - Quantia escriturada das LE + preço na data de fecho   

13 - Quantia escriturada das LE + valor de mercado   

0 - Não divulga   

99 - Não aplicável   
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Para avaliar o nível de transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e 

emissões de GEE foram elaboradas duas medidas:  

1) As abordagens contabilísticas divulgadas, conforme conceptualizado por 

reguladores e literatura prévia; 

2) Índices de divulgação, que proporcionam evidência quantificável da estratégia de 

transparência seguida pelas entidades. 

A análise de conteúdo ao relatório financeiro anual forneceu informações para determinar 

a transparência do relato financeiro, uma vez que a identificação específica de cada política 

contabilística para reconhecimento e mensuração das licenças de emissão e emissões de 

GEE gerou uma variável categórica (o quadro 13 expõe essas categorias para cada política 

contabilística, categorizada em oito itens – I1 a I8).  

A categorização das oito variáveis, combinada entre os itens I1 a I7, permite identificar a 

primeira medida para o nível de transparência do relato financeiro como uma abordagem 

contabilística específica estava a ser adotada pelas entidades. Com base na literatura 

anterior (Lovell et al., 2010; Warwick e Ng, 2012; Black, 2013) é conceptualizado as 

seguintes abordagens possíveis de identificar na amostra: o modelo de custo e o modelo de 

revalorização prescritos na IFRIC 3 (IFRIC3_cost e IFRIC3_rev), a abordagem 

identificada por Ernst & Young (2009) como a abordagem do subsídio governamental53 

(SubGov), a net liability approach (NetLiab) conforme sugerida pela USofA 101.21, a 

abordagem dos inventários (Inv_MP) conforme modelo de produção da ANC, a abordagem 

da Resolução 8 de fevereiro de 2006 do ICAC (ICAC), a abordagem do apêndice à NCRF 

26 pela CNC (NCRF26), a abordagem de divulgar políticas off-balance sheet (NRec), e 

não efetuar qualquer divulgação (NDisc), entendida como uma abordagem que elimina a 

transparência do relato financeiro. O quadro 14 identifica a composição das variáveis 

categóricas que gera a identificação das abordagens contabilísticas, ou seja, as respostas 

combinadas para cada item indicam que uma determinada abordagem está a ser aplicada. 

Sublinha-se que, para cada item pode ser considerada mais do que uma categoria das 

variáveis I1 a I7, na medida em que não se contradizem (por exemplo, passivo e provisão, 

em que o primeiro abrange todas as naturezas de passivos). Assim, quando se entendeu que 

                                                 
53 É distinta da abordagem do ICAC pois este preconiza o reconhecimento do subsídio do governo em capital próprio (conforme Plan 
General de Contabilidad / Normas de Registro y Valoración / 18ª Subvenciones, donaciones y legados recibidos) e o custeio das 

emissões de GEE pela fórmula do custo médio ponderado (Resolucion 8 de febrero de 2006 por la que se aprueban normas para el 

registro, valoración e información de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero.) 
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existiam para o mesmo item expressões equivalentes, foram consideradas como 

alternativas possíveis.  

Para cada uma das abordagens identificadas foram geradas variáveis dicotómicas, i.e., se a 

abordagem foi identificada é atribuído o valor 1 e se a abordagem não foi identificada foi 

atribuído o valor 0. Note-se que, para cada observação ano-entidade foi assegurado que só 

estava identificada uma única abordagem, dado que não seria lógico a adoção de mais do 

que uma abordagem contabilística para um determinado período pela mesma entidade. 

 

Quadro 14: Definição das abordagens contabilísticas para as LE e emissões de GEE 

A abordagem é identificada pelo conjunto dos critérios para cada item (I1 a I7), mas cada item apresenta uma ou mais categorias para 

ser considerado para a abordagem que pretende validar. A identificação categórica de cada item é expressa no quadro 13.  
a Foi apenas considerada a opção “não aplicável” para I1, situação que resulta da resposta negativa à questão “Reconhece LEAG?” que 

não resultou em variável do estudo propriamente dita. b Para todos os itens foi apenas considerado a opção “não divulga” de cada 

categoria e excluídas as opções “não aplicável”. 

Abordagem I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 

IFRIC3_cost 1 3-5-6-7 3-4-5 3 3-6 4-7  

IFRIC3_rev 1 3-5-6-7 2-3-4-5 7-8 3-4-6 4-6-7  

SubGov 1 3-5-6-7 3-4-5 3 3-6 9-11-12-13  

NetLiaba 99  1-6-7-99  7-0  1-2-3-4 

Inv_MP 2  1-6-7 1-6 2-3 1-2-5-6-9-10-11-12-13  

ICAC 1 1-7 3-4-5 3 3-6 4-5-6-10  

NCRF26 1 1-7 2-3-4-5 2-4  2  

NReca 99  99  7  5 

NDiscb 0  0  0  0 

 

A tabela 3 apresenta as estatísticas sumárias das variáveis dicotómicas que representam as 

abordagens de relato financeiro, às quais foi atribuído o valor 1 se a abordagem foi 

identificada, através dos vários critérios estabelecidos no quadro 13, e o valor 0 se a 

abordagem não foi identificada. Note-se que, face às abordagens conceptualizadas, não 

foram identificadas observações para a abordagem do modelo da revalorização permitida 

pela IFRIC 3. 

 

Tabela 3: Descritivas sumárias da transparência do relato financeiro por abordagens contabilísticas 

Variável Obs Média DP Min Max 

IFRIC3_cost 559 0,0125 0,1113 0 1 

SubGov 559 0,1538 0,3611 0 1 

NetLiab 559 0,0501 0,2183 0 1 

Inv_MP 559 0,0107 0,1031 0 1 

ICAC 559 0,0429 0,2029 0 1 

NCRF26 559 0,0501 0,2183 0 1 

NRec 559 0,0411 0,1988 0 1 

NDisc 559 0,1485 0,3559 0 1 
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A segunda medida que avalia o nível de transparência do relato financeiro sobre 

licenças de emissão e emissões de GEE baseia-se na formação de um índice, de acordo 

com as práticas da literatura existente sobre divulgação de matérias ambientais (Wiseman, 

1982; Patten, 2002; Steenkamp et al., 2011; Matsumura et al., 2011; Monteiro e Vilas Boas, 

2012; Liu et al., 2016). Para esse efeito, primeiramente foram criadas variáveis dicotómicas 

dos sub-índices I1 a I8.  

Na elaboração do índice, foi questionada a influência da adoção de divulgações de políticas 

off-balance sheet como informativa para os stakeholders, devido à questão da 

materialidade alegada frequentemente em relação às LEAG e emissões de GEE até ao 

limite daquelas permissões (Busch e Hoffman, 2011) e à utilidade que abordagens líquidas 

possam ter face a abordagens brutas (Veith et al., 2009). Por este motivo, foram criados 

dois tipos de variáveis dicotómicas para cada sub-índice distinguindo a influência, positiva 

ou negativa, da adoção de políticas off-balance sheet: 

 Às variáveis I1.dummy a I8.dummy atribuímos o valor 1 se a entidade divulga uma 

política contabilística para reconhecimento e mensuração de licenças de emissão e 

emissões de GEE, excluindo a política de não reconhecimento de LEAG ou 

emissões de GEE e o valor 0 se não divulga uma política contabilística ou se divulga 

a política de não reconhecimento; 

 Às variáveis I1.dummyND a I8.dummyND atribuímos o valor 1 se a entidade 

divulga uma política contabilística para reconhecimento e mensuração de licenças 

de emissão e emissões de GEE, incluindo a política de não reconhecimento de 

LEAG ou emissões de GEE e o valor 0 se não divulga uma política contabilística. 

O cálculo dos dois índices de divulgação de informação financeira, que pretendem medir 

o nível de transparência do relato financeiro de transações da exposição ao CELE para 

efeitos de cumprimento, corresponde ao somatório das variáveis dicotómicas. Pode ser 

apresentado da seguinte forma: 𝐼𝐷 =
∑

𝑒𝑗

𝑒
𝑒
𝑗=1

𝑛
, onde ej representa a empresa j em análise; e e 

respeita ao número máximo de indicadores de divulgação de informação.  

Resumindo a elaboração dos dois índices: 

 O índice de divulgação de políticas contabilísticas para reconhecimento e 

mensuração de licenças de emissão e emissões de GEE, que exclui políticas off-

balance sheet – ID – corresponde ao somatório das variáveis dicotómicas I1.dummy 

a I8.dummy. Varia de 0 a 8, sendo que um valor igual ao limite superior corresponde 
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à divulgação das políticas contabilísticas para todos os sub-índices referidos (I1 a 

I8) e o valor igual ao limite inferior corresponde à não divulgação de informação e 

à divulgação da política de não reconhecimento de LEAG e emissões de GEE; 

 O índice de divulgação de políticas contabilísticas para reconhecimento e 

mensuração de licenças de emissão e emissões de GEE, que inclui a divulgação de 

políticas off-balance sheet – ID.ND – corresponde ao somatório das variáveis 

dicotómicas I1.dummyND a I8.dummyND. Varia de 0 a 8, sendo que um valor igual 

ao limite superior corresponde à divulgação das políticas contabilísticas para todos 

os sub-índices referidos (I1 a I8), incluindo a divulgação de políticas de não 

reconhecimento das LEAG e emissões de GEE e o valor igual ao limite inferior 

corresponde apenas à não divulgação de qualquer informação relativa aos sub-

índices. 

A tabela 4 apresenta as estatísticas sumárias dos índices de divulgação da informação 

referente a licenças de emissão e emissões de GEE e às variáveis dummy que o suportam. 

O painel A respeita ao índice ID e respetivas variáveis I1.dummy a I8.dummy que o 

compõem e o painel B ao índice ID.ND e às variáveis I1.dummyND a I8.dummyND. 

 

Tabela 4: Descritivas sumárias da transparência do relato financeiro por índices de divulgação 

Painel A – Descritivas sumárias do ID e I1.dummy a I8.dummy 

Variável Obs Média DP Min Max 

ID 559 4,8945 2,9508 0 8 

I1.dummy 559 0,7442 0,4367 0 1 

I2.dummy 559 0,6762 0,4683 0 1 

I3.dummy 559 0,7102 0,4541 0 1 

I4.dummy 559 0,6064 0,4890 0 1 

I5.dummy 559 0,6386 0,4808 0 1 

I6.dummy 559 0,4955 0,5004 0 1 

I7.dummy 559 0,4132 0,4929 0 1 

I8.dummy 559 0,6100 0,4882 0 1 

 

Painel B – Descritivas sumárias do ID.ND e I1.dummyND a I8.dummyND 

Variável Obs Média DP Min Max 

ID.ND 559 5,5599 2,6993 0 8 

I1.dummyND 559 0,8157 0,3880 0 1 

I2.dummyND 559 0,7478 0,4347 0 1 

I3.dummyND 559 0,7818 0,4134 0 1 

I4.dummyND 559 0,6780 0,4677 0 1 

I5.dummyND 559 0,7961 0.4033 0 1 

I6.dummyND 559 0,6476 0,4782 0 1 

I7.dummyND 559 0,4830 0,5002 0 1 

I8.dummyND 559 0,6100 0,4882 0 1 



187 

A revisão da literatura sugere que as entidades divulgam menos “más notícias”, como 

provisões ou passivos contingentes, do que “boas notícias”, como investimentos ou gastos 

incorridos (Llena et al., 2007). Tal assunção conduziu a que, no âmbito da temática da 

transparência do relato financeiro de licenças de emissão e emissões de GEE, se analise o 

nível das divulgações sobre as LEAG, vistas como “boas notícias”, uma vez que são vistos 

como recursos para liquidar uma obrigação futura versus as divulgações das emissões de 

GEE, consideradas como “más notícias”, pois configuram a internalização do ato de poluir. 

Estas “más notícias” consideraram, ainda, a divulgação de aquisição de licenças de 

emissão, uma vez que o relato desta política contabilística sugere a necessidade de adquirir 

no mercado uma licença, um custo de poluir. As divulgações das políticas contabilísticas 

interpretadas como “boas notícias” estão relacionadas com as LEAG e considera os itens 

I1 a I4, enquanto as divulgações de políticas contabilísticas interpretadas como “más 

notícias” estão relacionadas com as emissões de GEE e aquisição de licenças necessárias, 

expostas nos itens I5 a I8. Foram criados quatro novos índices para analisar o nível de 

transparência da informação financeira por estratégia de divulgação:  

 O ID.LE representa o nível de transparência do tratamento contabilístico das 

licenças de emissão, ao qual é atribuído valores entre 0 e 4, que corresponde ao 

somatório das variáveis dicotómicas I1.dummy a I4.dummy, sendo que um valor 

igual ao limite superior corresponde à divulgação das políticas contabilísticas para 

os sub-índices referidos (I1 a I4), excluindo a política de não reconhecimento, e o 

valor igual ao limite inferior corresponde à não divulgação de informação constante 

nos sub-índices e à divulgação da política de não reconhecimento de LEAG;  

 O ID.eGEE representa o nível de transparência do tratamento contabilístico das 

emissões de GEE, ao qual é atribuído valores entre 0 e 4, que corresponde ao 

somatório das variáveis dicotómicas I5.dummy a I8.dummy, sendo que um valor 

igual ao limite superior corresponde à divulgação das políticas contabilísticas para 

os sub-índices referidos (I5 a I8), excluindo a política de não reconhecimento e o 

valor igual ao limite inferior corresponde à não divulgação de informação constante 

nos sub-índices e à divulgação da política de não reconhecimento das emissões de 

GEE; 

 O ID.ND.LE representa o nível de transparência do tratamento contabilístico das 

licenças de emissão, ao qual é atribuído valores entre 0 e 4, que corresponde ao 

somatório das variáveis dicotómicas I1.dummyND a I4.dummyND, sendo que um 

valor igual ao limite superior corresponde à divulgação das políticas contabilísticas 
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para todos os sub-índices referidos (I1 a I4), incluindo a política de não 

reconhecimento das LEAG e o valor igual ao limite inferior corresponde à não 

divulgação de qualquer informação constante nos sub-índices; 

 O ID.ND.eGEE representa o nível de transparência do tratamento contabilístico das 

emissões de GEE, ao qual é atribuído valores entre 0 e 4, que corresponde ao 

somatório das variáveis dicotómicas I5.dummyND a I8.dummyND, sendo que um 

valor igual ao limite superior corresponde à divulgação das políticas contabilísticas 

para todos os sub-índices referidos (I5 a I8), incluindo a política de não 

reconhecimento das emissões de GEE e o valor igual ao limite inferior corresponde 

à não divulgação de qualquer informação constante nos sub-índices. 

 

As estatísticas sumárias das variáveis que representam o nível de transparência relativo a 

“boas notícias” versus “más notícias” apresentam-se na tabela 5. 

 

Tabela 5: Descritivas sumárias da transparência do relato financeiro por índices de estratégia 

contabilística 

Variável Obs Média DP Min Max 

ID.LE 559 2.7370 1.6604 0 4 

ID.eGEE 559 2.1574 1.4884 0 4 

ID.ND.LE 559 3.0233 1.5007 0 4 

ID.ND.eGEE 559 2.5367 1.4424 0 4 

 

A próxima secção apresenta as técnicas estatísticas utilizadas para análise dos dados. 

 

 

5.3.2. Técnicas para análise dos dados 

No presente estudo é utilizada a análise exploratória, em particular medidas de frequência 

e de tendência central - média (valor que é central em relação às restantes observações), as 

quais são apresentadas em tabelas, de forma a conhecer a percentagem de divulgação de 

cada aspeto de reconhecimento e mensuração. Esta prática está de acordo com os 

procedimentos encontrados na literatura existente para avaliar as práticas de relato 

financeiro que estão a ser aplicadas no meio empresarial para comunicar com os 

stakeholders (PWC e IETA, 2007; Lovell et al., 2010; Ernst & Young, 2010, Warwick e 

Ng, 2012; Black, 2013; Allini et al., 2018). É também apresentada a análise descritiva das 

políticas contabilísticas por país e por ano. Ressalvamos, porém, que as políticas 
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contabilísticas devem ser adotadas de forma consistente, de acordo com a característica 

qualitativa da comparabilidade, pelo que não é expectável variabilidade significativa entre 

períodos de relato, na mesma análise. 

 

A análise exploratória mencionada com recurso a medidas de tendência central é também 

utilizada na análise do nível de transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão 

e emissões de GEE. 

 

 

5.4. Resultados e discussão  

5.4.1. A divulgação das políticas contabilísticas relativas a licenças de emissão 

e emissões de gases com efeito de estufa 

5.4.1.1. Análise univariada - geral 

A análise descritiva que seguidamente se apresenta adiciona evidência empírica sobre as 

políticas contabilísticas divulgadas pelas entidades quanto ao tratamento contabilístico 

preconizado para licenças de emissão e emissões de GEE (tabelas 6 a 8). 

Iniciou-se a análise de conteúdo das contas anuais para responder à questão “As LEAG são 

reconhecidas?”. Obteve-se uma resposta positiva em 74%, e apenas 7% respondiam 

negativamente (tabela 6). Releva-se ainda, que 18% da amostra não refere qualquer 

informação sobre as LEAG, o que está de acordo com os resultados obtidos por Black 

(2013), mas não com Ayaz (2017). Note-se que uma resposta negativa a esta questão irá 

determinar na análise subsequente a opção “não aplicável” no que respeita à categorização 

dos critérios de reconhecimento e mensuração específicos das licenças de emissão. 

 

Tabela 6: Frequências da divulgação de reconhecimento das LEAG 

As LEAG são reconhecidas? Freq. Percent Cum. 

Sim 412 73.70 73.70 

Não 37 6.62 80.32 

Apenas quando as emissões excedem as LEAG 9 1.61 81.93 

Não tem LEAG 3 0.54 82.47 

Não divulga (ND) 98 17.53 100.00 
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Em relação às frequências dos critérios de reconhecimento e mensuração relativos a 

licenças de emissão (tabela 7), verifica-se que a não divulgação assume frequências 

significativas, na ordem dos 20%, excluindo a que resulta do não reconhecimento das 

LEAG. Mas é no relato do modelo de mensuração subsequente das licenças de emissão 

que a não divulgação é mais relevante (32%). Não obstante, verifica-se que no momento 

da atribuição gratuita, o tratamento contabilístico com maior aplicação dá origem ao 

reconhecimento de um ativo intangível (69%) e de um rendimento diferido (28%), de um 

subsídio do governo (9%) ou de um aumento de capital próprio (23%), pelo valor de 

mercado (55%) ou por um valor nulo ou simbólico (10%). É notório que, no momento do 

reconhecimento inicial, é evidenciado a adoção de um “gross method” (transação no 

âmbito de um subsídio não reembolsável relacionado com um investimento), o princípio 

da IFRIC 3 e/ou os princípios assumidos pelos reguladores nacionais (português, espanhol 

e francês).  

Também PWC e IETA (2007), Lovell et al. (2010), Steenkamp et al. (2011), Warwick e 

Ng (2012), Black (2013), Ayaz (2017) e Allini et al. (2018) concluíram que a maioria das 

empresas efetua o reconhecimento das LEAG como ativo intangível. Com a exceção de 

Lovell et al. (2010), os estudos acima descritos também concluem por uma percentagem 

relativa de reconhecimento das licenças de emissão como inventário. Steenkamp et al. 

(2011) concluíram, similarmente, sobre a respetiva contrapartida no reconhecimento inicial 

como subsídio do governo, apesar de não distinguir a natureza dessa contrapartida. 

Relativamente às práticas de mensuração, todos os estudos descritivos indicados 

concluíram que a maior parte das entidades mensuravam inicialmente as licenças pelo seu 

custo ou valor nulo, tendência que não validamos neste estudo, tendo-se destacado a base 

do valor de mercado de forma relevante. Atribui-se, inicialmente, esta prática à possível 

influência dos reguladores nacionais, uma vez que a unidade de estudo inclui relatórios 

financeiros preparados quer em normativos nacionais quer em IFRS. 

O modelo de mensuração subsequente mais frequentemente adotado pelas entidades para 

as licenças de emissão é o custo menos perdas por imparidade acumuladas (31%), de 

acordo com o preconizado pelo ICAC e pela IFRIC 3, seguida do custo histórico (12%). 

Esta opção indica a análise a índicios de perdas por imparidade das LEAG, possivelmente 

devido à volatilidade do comércio de emissões. 
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Tabela 7: Frequências do relato financeiro sobre LE 

I1. Rec LEAG - Natureza do reconhecimento das LEAG; I2. Contrap Rec LEAG - Natureza do crédito de contrapartida ao 

reconhecimento das LEAG; I3. Mens inicial LEAG - Base de mensuração inicial das LEAG; I4. Mens subs LE - Base de mensuração 

subsequente das LEAG. 

Painel A - Frequências da natureza do reconhecimento das LEAG 

I1. Rec LEAG Freq Perc 

1 - Ativo intangível 386 69.05 

2 – Inventários 22 3.94 

3 – Ativo financeiro 3 0.54 

4 – Outro ativo corrente 5 0.89 

0 - Não divulga 103 18.43 

99 – Não aplicável 40 7.16 
 

Painel B - Frequências da natureza do reconhecimento da contrapartida das LEAG 

I2. Contrap Rec LEAG Freq Perc 

1 - Capital próprio  131 23.43 

2 – Outros passivos não correntes 7 1.25 

3 – Passivo 4 0.72 

4 – Passivo financeiro 3 0.54 

5 – Passivo - Quotas atribuídas pelo Estado 4 0.72 

6 – Rendimento diferido 154 27.55 

7 – Subsídio do governo 52 9.30 

8 – Subsídio deduzido à quantia escriturada 11 1.97 

9 – Rendimento - Subsídio à exploração 5 0.89 

10 – Outros rendimentos operacionais 7 1.25 

0 - Não divulga 141 25.22 

99 - Não aplicável 40 7.16 
 

Painel C - Frequências da mensuração inicial das LEAG 

I3. Mens inicial LEAG Freq Perc 

1 - Custo de aquisição 9 1.61 

2 - Justo valor 15 2.68 

3 - Valor de mercado 305 54.56 

4 – Preço 7 1.25 

5 - Preço médio cotado 7 1.25 

6 – Zero 41 7.33 

7 - Valor simbólico 13 2.33 

0 - Não divulga 122 21.82 

99 – Não aplicável 40 7.16 
 

Painel D - Frequências da mensuração subsequente das LE 

I4. Mens subs LE Freq Perc 

1 – Custo histórico 68 12.16 

2 – Custo menos amortizações acumuladas 15 2.68 

3 – Custo menos perdas imparidade acumuladas 171 30.59 

4 – Modelo do custo 25 4.47 

5 - First in First Out 2 0.36 

6 – Custo ou valor realizável líquido, o mais baixo 6 1.07 

7 – Justo valor 32 5.72 

8 – Modelo da revalorização 5 0.89 

9 – Net liability approach 8 1.43 

10 – Net asset approach 7 1.25 

0 - Não divulga 180 32.20 

99 – Não aplicável 40 7.16 
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No que respeita à informação divulgada quanto a emissões de GEE (tabela 8), 16% divulga 

não reconhecer as emissões de GEE realizadas. A maior parte reconhece uma provisão pela 

emissão de GEE e 33% também divulgam reconhecer uma provisão quando as emissões 

de GEE excedem as licenças detidas. Contudo, 52% não efetua uma divulgação específica 

para este último caso. Atribui-se esta percentagem mais significativa ao facto das entidades 

já divulgarem o reconhecimento das emissões de GEE, independentemente destas estarem 

abaixo ou acima das licenças de emissão detidas. Os resultados apresentados estão de 

acordo com as conclusões de Steenkamp et al. (2011), em que 9 das 14 entidades (64%) 

relatam um passivo pelas emissões de GEE totais, seguindo o proposto pela IFRIC 3, e 5 

entidades (36%) reconhecem um passivo apenas pelo excesso das emissões de GEE face 

às licenças detidas. Por outro lado, Black (2013) concluiu que 56,5% reconheceram um 

passivo apenas quando excedem as licenças detidas. Seja com a política de reconhecer a 

obrigação pelas emissões totais ou pelas emissões acima das licenças de emissão detidas, 

a natureza do reconhecimento do passivo é mais frequentemente divulgado como provisão, 

à semelhança dos resultados obtidos por Steenkamp et al. (2011) e Black (2013). 

Verifica-se, ainda, que a mensuração da obrigação por emissões de GEE é a divulgação 

que traz maior diversidade ao relato financeiro, com 13 bases de mensuração apuradas no 

processo de recolha, de forma semelhante às 11 bases apresentadas por Warwick e Ng 

(2012). A base de mensuração mais comummente divulgada é a quantia escriturada das 

licenças detidas (14%), à semelhança de PWC e IETA (2007) e Ayaz (2017), o que pode 

estar associado à divulgação do valor de mercado como base de mensuração inicial das 

LEAG ou à abordagem do subsídio do governo (conforme descrita por Ernst & Young, 

2009). As tendências que se seguem são a quantia escriturada das licenças detidas acrescida 

da melhor estimativa do custo de aquisição das licenças em falta (7%), a mensuração das 

emissões pelo FiFo (6%) e o custo das emissões (5%). Esta última pode ser vista como uma 

forma mais ambígua de divulgar a mensuração daquelas emissões se a base inicial for 

diferente de zero. As frequências díspares deste critério, no presente estudo e em literatura 

prévia, parece ser um ponto de extrema importância para ser deixado a tal subjetividade. É 

precisamente o critério que internaliza o custo das emissões que reduz a comparabilidade 

e, fundamentalmente, a transparência no relato financeiro. Justifica-se ainda que, das 88 

observações que divulgam não reconhecer as emissões de GEE, apenas 85 respeitam à 

categoria “não aplicável” em I4. As restantes 3 observações divulgam como base de 

mensuração das emissões de GEE, a quantia escriturada das licenças de emissão (zero) 
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acrescidas do preço na data de fecho das licenças em falta (fazendo, portanto, a divulgação 

da mensuração das emissões em excesso face às licenças detidas). 

Ao adquirir licenças de emissão em falta para fazer face às emissões de GEE, a natureza 

no reconhecimento mais reiterada é a de ativo intangível, tal como preconizado por PWC 

e IETA (2007), Lovell et al. (2010), Steenkamp et al. (2011) e Ayaz (2017).  

 

Tabela 8: Frequências do relato financeiro sobre emissões de GEE 

I5. Rec emissões GEE - Natureza do reconhecimento da obrigação pelas emissões de GEE; I6. Mens emissões GEE - Base de mensuração 

da obrigação pelas emissões de GEE; I7. Rec Exc Emissões - Natureza do reconhecimento da obrigação quando a estimativa de emissões 

reais excederem as LE detidas no final de cada período de relato; I8. Rec LEA - Natureza do reconhecimento das LE adquiridas para 

cumprimento das regras do CELE 

Painel A - Frequências do reconhecimento das emissões de GEE 

I5. Rec emissões GEE Freq Perc 

1 – Amortização do ativo  39 6.98 

2 – Custo matéria consumida 2 0.36 

3 – Outros gastos operacionais 20 3.58 

4 – Passivo 15 2.68 

5 – Passivo financeiro 3 0.54 

6 – Provisão 278 49.73 

7 - Não reconhece 88 15.74 

0 - Não divulga 114 20.39 
 

Painel B - Frequências da mensuração das emissões de GEE 

I6. Mens emissões GEE Freq Perc 

1 – Custo 28 5.01 

2 – First in First Out 34 6.08 

3 - Preço inicial  7 1.25 

4 – Preço médio das LE 10 1.79 

5 - Custo médio LE + Custo de aquisição LE 7 1.25 

6 - Custo médio LE +melhor estimativa do custo aquisição 14 2.50 

7 – Consumo de combustível + preço médio das LE 3 0.54 

8 - Ordem de cancelamento da obrigação 7 1.25 

9 – Quantia escriturada das LE 80 14.31 

10 - Quantia escriturada das LE + preço médio das LE + melhor estimativa 26 4.65 

11 - Quantia escriturada das LE + melhor estimativa do custo de aquisição 40 7.16 

12 - Quantia escriturada das LE + preço na data de fecho 17 3.04 

13 - Quantia escriturada das LE + valor de mercado 4 0.72 

0 - Não divulga 197 35.24 

99 - Não aplicável 85 15.21 
 

Painel C - Frequências da mensuração das emissões de GEE 

I7. Rec Exc Emissões Freq Perc 

1 – Acréscimo de gasto  2 0.36 

2 – Passivo 19 3.40 

3 – Passivo financeiro 28 5.01 

4 – Provisão 182 32.56 

5 – Não reconhece 39 6.98 

0 – Não divulga 289 51.70 
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Painel D - Frequências do reconhecimento das LE adquiridas 

I8. Rec LEA Freq Perc 

1 – Ativo intangível 300 53.67 

2 – Inventários 27 4.83 

3 – Nunca adquiriu LE 14 2.50 

0 - Não divulga 218 39.00 

 

A secção seguinte apresenta esta análise univariada, por país incluído na amostra. 

 

 

5.4.1.2. Análise univariada por país 

À análise exploratória anterior é complementada, nesta secção, com uma análise por país. 

Para o efeito, são utilizadas as medidas de frequência para cada sub-índice, com observação 

ao país de origem de cada entidade. Note-se que, foram excluídas da amostra as entidades 

que também detinham instalações, sujeitas ao CELE, fora dos três países selecionados.  

Na resposta à questão “As LEAG são reconhecidas?” (tabela 9), é nas entidades 

pertencentes ao PNA espanhol que a resposta afirmativa se verifica em larga maioria. É 

também na amostra espanhola que se verifica a menor quantidade de observações sem 

divulgação a esta pergunta, sendo as entidades francesas que na sua maioria optam por não 

divulgar informação sobre o reconhecimento das LEAG. Evidencia-se que são as entidades 

portuguesas que mais respondem negativamente a esta questão, ou seja, as que optam por 

uma política off-balance sheet no que diz respeito às LEAG. 

 

Tabela 9: Frequências da divulgação de reconhecimento das LEAG por país 

PT = Portugal, ES = Espanha e FR = França. 

As LEAG são reconhecidas? 
PT ES FR 

Freq. Perc Freq. Perc Freq. Perc 

Sim 103 62,42 273 91,61 36 37,50 

Não 32 19,39 4 1,34 1 1,04 

Apenas quando as emissões excedem -- -- -- -- 9 9,38 

Não tem LEAG 1 0,61 2 0,67 -- -- 

ND 29 17,58 19 6,38 50 52,08 

Total 165 100.00 298 100.00 96 100.00 

 

 

A tabela 10 (painéis A a D) apresenta as frequências para os sub-índices I1 a I4, por país.  

No que diz respeito ao reconhecimento inicial das LEAG (painel A), é nas entidades 

espanholas que é verificado mais uniformidade, com cerca de 92% a reconhecer um ativo 



195 

intangível. Já as entidades francesas dividem-se entre o reconhecimento como inventário 

ou como ativo intangível (ainda apresentando obviamente níveis de não divulgação 

bastante elevados). Allini et al. (2018) também verificam que apenas metade das entidades 

divulgam o reconhecimento das LEAG como inventário. As entidades portugueses são as 

que maior dispersão apresentam, tendendo a maioria reconhecido um ativo intangível. Já 

Monteiro e Vilas Boas (2012) concluíram que 32% das empresas não cotadas não divulgam 

qualquer tipo de informação acerca das licenças de emissão. A diferença apresentada nas 

observações francesas entre as que admitem reconhecer (36 observações) para as que o 

fazem como ativo intangível e inventário (40 observações), diz respeito ao facto de indicar 

que reconhecem licenças como ativo intangível (com contrapartida em outros rendimentos 

operacionais) quando as emissões excedem as licenças detidas. Como se assemelha esta 

transação à atribuição gratuita (uma vez que não parece haver aquisição), salvaguardamos 

o resultado. 

Na contrapartida ao reconhecimento inicial (painel B), as entidades portuguesas optam 

claramente pela divulgação relacionada com o aumento do capital próprio, em 

concordância com o prescrito pela CNC no que respeita à política contabilística para 

subsídios ao investimento; as entidades espanholas fazem-no maioritariamente seguindo o 

tratamento internacional (como rendimento diferido) e a pequena parcela de entidades 

francesas que divulgam informação sobre esta política indicam que reconhecem um 

subsídio do governo (e que, portanto, seguem o preconizado pelas normas que aplicam). 

Note-se ainda que, para as entidades francesas, a não divulgação aumentou 

significativamente para esta política contabilística. 

Em relação à política para mensuração inicial das LEAG (painel C), conclui-se por uma 

prática de adoção comum entre entidades espanholas e portuguesas: o valor de mercado. 

Porém, as entidades portuguesas também divulgam a utilização do justo valor, que pode 

coincidir com o valor de mercado – até porque é o primeiro indicador observável. Nas 

entidades francesas, o valor nulo é a base mais utilizada. 

Os modelos de mensuração subsequente preconizados para as licenças de emissão (painel 

D) são diversos quando se considera o divulgado pelas entidades portuguesas. As entidades 

francesas fazem com que esta política esteja mais uniformizada, apresentando uma maior 

frequência na opção pelo custo histórico. Considerando que também optam pela 

mensuração inicial pelo valor nulo, então, fundamentalmente, apresentam uma transação 

sem impacto nas suas demonstrações financeiras, se as LEAG forem usadas unicamente 

para entregar à autoridade governamental como liquidação das emissões efetuadas. As 
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entidades espanholas apresentam alguma diversidade, mas relativamente menor 

comparando com as portuguesas, sendo o custo menos perdas por imparidade acumuladas 

o modelo mais divulgado.  

 

Tabela 10: Frequências do relato financeiro sobre LE por país 

I1. Rec LEAG - Natureza do reconhecimento das LEAG; I2. Contrap Rec LEAG - Natureza do crédito de contrapartida ao 

reconhecimento das LEAG; I3. Mens inicial LEAG - Base de mensuração inicial das LEAG; I4. Mens subs LE - Base de mensuração 

subsequente das LEAG. PT = Portugal, ES = Espanha e FR = França. 

Painel A - Frequências da natureza do reconhecimento das LEAG por país 

I1. Rec LEAG 
PT ES FR 

Freq Perc Freq Perc Freq Perc 

1 - Ativo intangível 89 53.94 273 91.61 24 25.00 

2 – Inventários 6 3.64   16 16.67 

3 – Ativo financeiro 3 1.81     

4 – Outro ativo corrente 5 3.03     

0 - Não divulga 29 17.58 19 6.38 55 57.29 

99 – Não aplicável 33 20.00 6 2.01 1 1.04 

Total 165 100.00 298 100.00 96 100.00 

 

Painel B - Frequências do reconhecimento da contrapartida das LEAG por país 

I2. Contrap Rec LEAG 
PT ES FR 

Freq Perc Freq Perc Freq Perc 

1 - Capital próprio  64 38.79 67 22.48   

2 – Outros passivos não correntes   7 2.35   

3 - Passivo 4 2.42     

4 – Passivo financeiro 3 1.82     

5 – Passivo - Quotas atribuídas pelo Estado     4 4.17 

6 – Rendimento diferido 22 13.33 132 44.30   

7 – Subsídio do governo   39 13.09 13 13.54 

8 – Subsídio deduzido à quantia escriturada   11 3.69   

9 – Rendimento - Subsídio à exploração 5 3.03     

10 – Outros rendimentos operacionais     7 7.29 

0 - Não divulga 34 20.61 36 12.08 71 73.96 

99 - Não aplicável 33 20.00 6 2.01 1 1.04 

Total 165 100.00 298 100.00 96 100.00 

 

Painel C - Frequências da mensuração inicial das LEAG por país 

I3. Mens inicial LEAG 
PT ES FR 

Freq Perc Freq Perc Freq Perc 

1 - Custo de aquisição   9 3.02   

2 - Justo valor 15 9.09     

3 - Valor de mercado 71 43.03 234 78.52   

4 – Preço   7 2.35 7 7.29 

5 - Preço médio cotado       

6 – Zero   10 3.36 31 32.29 

7 - Valor simbólico 6 3.64 7 2.35   

0 - Não divulga 40 24.24 25 8.39 57 59.38 

99 – Não aplicável 33 20.00 6 2.01 1 1.04 

Total 165 100.00 298 100.00 96 100.00 
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Painel D - Frequências da mensuração subsequente das LE por país 

I4. Mens subs LE 
PT ES FR 

Freq Perc Freq Perc Freq Perc 

1 – Custo histórico 6 3.64 32 10.74 30 31.25 

2 – Custo menos amortizações acumuladas 15 9.09     

3 – Custo menos perdas imparidade acumuladas 12 7.27 159 53.36   

4 – Modelo do custo 25 15.15     

5 - First in First Out     2 2.08 

6 – Custo ou valor realizável líquido, o mais baixo 6 3.64     

7 – Justo valor 20 12.12 12 4.03   

8 – Modelo da revalorização 5 3.03     

9 – Net liability approach   7 2.35   

10 – Net asset approach 1 0.61 7 2.35   

0 - Não divulga 42 25.45 75 25.17 63 65.63 

99 – Não aplicável 33 20.00 6 2.01 1 1.04 

Total 165 100.00 298 100.00 96 100.00 

 

As frequências de divulgação das políticas contabilísticas sobre emissões de GEE e 

aquisição de licenças de emissão para efeitos de cumprimento, são apresentadas na tabela 

11 (painéis A a D). No painel A verifica-se que as entidades espanholas são as que mais 

informação divulgam sobre emissões de GEE, reconhecendo, na maioria, uma provisão e 

outros gastos operacionais. Apesar da informação divulgada divergir, o critério é o mesmo, 

dado que o ICAC orienta o registo como Outros gastos operacionais / Provisão, pelo que 

se estima que 89% das observações sigam a mesma política. As entidades portuguesas 

divulgam maioritariamente o não reconhecimento destas emissões ou a amortização das 

LEAG, sendo a terceira divulgação mais efetuada o reconhecimento de uma provisão. A 

maioria das entidades francesas não divulga informação e uma grande parte divulga o não 

reconhecimento das emissões de GEE. 

 

Quanto ao critério de mensuração das emissões de GEE (painel B), verifica-se que são as 

entidades espanholas que, simultaneamente, mostram menos frequências de não 

divulgação e maior dispersão na divulgação daquela política. Das divulgações mais 

efetuadas pelas entidades espanholas destaca-se a quantia escriturada das licenças de 

emissão detidas e, também a que àquela base acresce a melhor estimativa do custo de 

aquisição das licenças de emissão em falta (a qual não é divulgada mas que poderia ser 

idêntico às restantes opções menos divulgadas – preço na data de fecho ou o valor de 

mercado). As entidades portuguesas divulgam maioritariamente a mensuração das 

emissões ao FiFo, fórmula de custeio para a amortização das LEAG. Não obstante, 

verificam-se algumas observações que, apesar da divulgação da amortização do ativo como 

reconhecimento das emissões de GEE, não divulgam o FiFo como critério de mensuração 
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das emissões de GEE, podendo ser indicativo de uma estratégia de omissão ou de não 

cumprimento com a norma nacional. As entidades francesas continuam a ser as que menos 

divulgam informação e neste critério, as poucas observações dividem-se em quatro bases 

de mensuração. 

 

O painel C respeita à divulgação da política contabilística sobre as emissões de GEE 

quando estas são superiores às licenças de emissão detidas. Verifica-se um nível elevado 

de não divulgação por parte das entidades espanholas, o que se atribui ao facto de adotarem 

o mesmo tratamento das emissões de GEE, independentemente de estarem acima ou abaixo 

das licenças detidas. Já as entidades portuguesas divulgam o reconhecimento de uma 

provisão e as francesas o reconhecimento de um passivo ou de uma provisão. As entidades 

portuguesas e francesas divulgam também o não reconhecimento daquelas emissões, 

provavelmente, por deterem a quantidade de licenças necessárias para cumprir com a 

obrigação antes da data de relato. 

 

No que respeita à divulgação de licenças de emissão adquiridas (painel D) verifica-se que 

a maioria das entidades espanholas e portuguesas reconhecem-nas como ativo intangível; 

as entidades francesas dividem-se nas políticas que aplicam, entre ativo intangível ou 

inventários. Este painel apresenta ainda, a não divulgação de critério de reconhecimento 

para a aquisição de licenças de emissão, o que pode ser justificado pela inexistência de 

transações que a justifiquem.  

 

Tabela 11: Frequências do relato financeiro sobre emissões de GEE por país 

I5. Rec emissões GEE - Natureza do reconhecimento da obrigação pelas emissões de GEE; I6. Mens emissões GEE - Base de mensuração 

da obrigação pelas emissões de GEE; I7. Rec Exc Emissões - Natureza do reconhecimento da obrigação quando a estimativa de emissões 

reais excederem as LE detidas no final de cada período de relato; I8. Rec LEA - Natureza do reconhecimento das LE adquiridas para 

cumprimento das regras do CELE. PT = Portugal, ES = Espanha e FR = França. 

Painel A - Frequências do reconhecimento das emissões de GEE por país 

I5. Rec emissões GEE 
PT ES FR 

Freq Perc Freq Perc Freq Perc 

1 – Amortização do ativo  39 23.64     

2 – Custo matéria consumida     2 2.08 

3 – Outros gastos operacionais 6 3.64 14 4.70   

4 - Passivo 4 2.42   11 11.46 

5 – Passivo financeiro 3 1.82     

6 - Provisão 27 16.36 251 84.23   

7 - Não reconhece 46 27.88 10 3.36 32 33.33 

0 - Não divulga 40 24.24 23 7.72 51 53.13 

Total 165 100.00 298 100.00 96 100.00 
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Painel B - Frequências da mensuração das emissões de GEE por país 

I6. Mens emissões GEE 
PT ES FR 

Freq Perc Freq Perc Freq Perc 

1 – Custo   28 9.40   

2 – First in First Out 32 19.39   2 2.08 

3 - Preço inicial      7 7.29 

4 – Preço médio das LE 3 1.82 7 2.35   

5 - Custo médio LE + custo de aquisição LE   7 2.35   

6 - Custo médio LE + melhor estimativa custo aquisição   14 4.70   

7 – Consumo de combustível + preço médio das LE   3 1.01   

8 - Ordem de cancelamento da obrigação   7 2.35   

9 – Quantia escriturada das LE 14 8.48 64 21.48   

9 - Quantia escriturada das LE + preço médio das LE + melhor 

estimativa 
  26 8.72 4 4.17 

11 - Quantia escriturada das LE + melhor estimativa custo de 

aquisição 
  40 13.42   

12 - Quantia escriturada das LE + preço na data de fecho   17 5.70   

13 - Quantia escriturada das LE + valor de mercado     2 2.08 

0 - Não divulga 70 42.42 78 26.17 49 51.04 

99 - Não aplicável 46 27.88 7 2.35 32 33.33 

Total 165 100.00 298 100.00 96 100.00 

 

Painel C - Frequências da mensuração das emissões de GEE por país 

I7. Rec Exc Emissões 
PT ES FR 

Freq Perc Freq Perc Freq Perc 

1 – Acréscimo de gasto  2 1.21     

2 – Passivo     19 19.79 

3 – Passivo financeiro 21 12.73 7 2.35   

4 – Provisão 50 30.30 117 39.26 15 15.63 

5 – Não reconhece 32 19.39   7 7.29 

0 – Não divulga 60 36.36 174 58.39 55 57.29 

Total 165 100.00 298 100.00 96 100.00 

 

Painel D - Frequências do reconhecimento das LE adquiridas por país 

I8. Rec LEA 
PT ES FR 

Freq Perc Freq Perc Freq Perc 

1 – Ativo intangível 59 35.76 230 77.18 11 11.46 

2 – Inventários 6 3.64 2 0.67 19 19.79 

3 – Nunca adquiriu LE 14 8.48     

0 - Não divulga 86 52.12 66 22.15 66 68.75 

Total 165 100.00 298 100.00 96 100.00 

 

De seguida apresentam-se os resultados da análise univariada, por ano de relato. 
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5.4.1.3. Análise univariada por período de relato 

Em termos da análise anual – período de relato financeiro, verifica-se que as práticas 

contabilísticas relacionadas com LEAG não apresentam variabilidade significativa ao 

longo dos sete anos estudados (tabela 12). Este facto poderá estar relacionado com a 

característica qualitativa da comparabilidade preconizada pelas estruturas conceptuais, a 

qual indica que a mensuração e exposição dos efeitos financeiros das transações devem ser 

efetuados pela entidade, de forma consistente ao longo do tempo. Acresce que as normas 

que incidem sobre alterações de políticas contabilísticas, na falta de disposições transitórias 

que obriguem a um procedimento específico, prescrevem o tratamento retrospetivo até ao 

limite da impraticabilidade que resulte em distorção da informação financeira.  

 

Tabela 12: Frequências (em %) do reconhecimento das LEAG por ano 

As LEAG são reconhecidas? 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sim 71,73 78,48 76,83 77,11 74,42 67,09 70,13 

Não 5,48 8,86 6,10 8,43 8,14 5,06 3,90 

Apenas quando as emissões excedem as LEAG 1,37 1,27 1,22 1,20 1,16 2,53 2,60 

Não tem LEAG -- -- -- -- -- 1,27 2,60 

ND 21,92 11,39 15,85 13,25 16,28 24,05 20,78 

 

 

Em termos das frequências anuais dos sub-índices referentes às políticas contabilísticas 

divulgadas (tabela 13) é verificada a mesma consistência que para as práticas de 

reconhecimento das LEAG, sem haver indícios de variabilidade significativa ao longo dos 

7 anos analisados no estudo. 

 

Tabela 13: Frequências (em %) do relato financeiro sobre LE e emissões de GEE por ano 

I1. Rec LEAG - Natureza do reconhecimento das LEAG; I2. Contrap Rec LEAG - Natureza do crédito de contrapartida ao 

reconhecimento das LEAG; I3. Mens inicial LEAG - Base de mensuração inicial das LEAG; I4. Mens subs LE - Base de mensuração 

subsequente das LEAG; I5. Rec emissões GEE - Natureza do reconhecimento da obrigação pelas emissões de GEE; I6. Mens emissões 

GEE - Base de mensuração da obrigação pelas emissões de GEE; I7. Rec Exc Emissões - Natureza do reconhecimento da obrigação 

quando a estimativa de emissões reais excedem as LE detidas no final de cada período de relato; I8. Rec LEA - Natureza do 

reconhecimento das LE adquiridas para cumprimento das regras do CELE. 

Painel A - Frequências da natureza do reconhecimento das LEAG por ano 

I1. Rec LEAG 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 - Ativo intangível 68,49 73,42 70,73 71,08 68,6 63,29 67,53 

2 – Inventários 1,37 3,8 3,66 3,61 3,49 6,33 5,19 

3 – Ativo financeiro 1,37 1,27 1,22 -- -- -- -- 

4 – Outro ativo corrente -- -- 1,22 2,41 2,33 -- -- 

0 - Não divulga 23,29 12,66 17,07 14,46 17,44 24,05 20,78 

99 – Não aplicável 5,48 8,86 6,1 8,43 8,14 6,33 6,49 
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Painel B - Frequências do reconhecimento da contrapartida das LEAG por ano 

I2. Contrap Rec LEAG 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 - Capital próprio  13,70 20,25 25,61 26,51 25,58 25,32 25,97 

2 – Outros passivos não correntes 1,37 1,27 1,22 1,20 1,16 1,27 1,30 

3 – Passivo 1,37 1,27 1,22 1,20 -- -- -- 

4 – Passivo financeiro 1,37 1,27 1,22  -- -- -- 

5 – Passivo - Quotas atribuídas pelo Estado -- 1,27 1,22 1,20 1,16 -- -- 

6 – Rendimento diferido 36,99 32,91 26,83 26,51 25,58 22,78 22,08 

7 – Subsídio do governo 9,59 10,13 9,76 9,64 9,30 6,33 10,39 

8 – Subsídio deduzido à quantia escriturada 1,37 1,27 1,22 1,20 1,16 3,80 3,90 

9 – Rendimento - Subsídio à exploração -- -- 1,22 2,41 2,33 -- -- 

10 – Outros rendimentos operacionais 1,37 1,27 1,22 1,20 1,16 1,27 1,30 

0 - Não divulga 27,40 20,25 23,17 20,48 24,42 32,91 28,57 

99 - Não aplicável 5,48 8,86 6,10 8,43 8,14 6,33 6,49 

 

Painel C - Frequências da mensuração inicial das LEAG por ano 

I3. Mens inicial LEAG 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 - Custo de aquisição 1,37 1,27 1,22 1,20 1,16 2,53 2,60 

2 - Justo valor -- -- 3,66 3,61 3,49 3,80 3,90 

3 - Valor de mercado 58,90 60,76 56,10 55,42 53,49 46,84 50,65 

4 – Preço 1,37 1,27 1,22 1,20 1,16 1,27 1,30 

5 - Preço médio cotado 1,37 1,27 1,22 1,20 1,16 1,27 1,30 

6 – Zero 4,11 8,86 8,54 7,23 6,98 7,59 7,79 

7 - Valor simbólico 2,74 2,53 2,44 2,41 2,33 2,53 1,30 

0 - Não divulga 24,66 15,19 19,51 19,28 22,09 27,85 24,68 

99 – Não aplicável 5,48 8,86 6,10 8,43 8,14 6,33 6,49 

 

Painel D - Frequências da mensuração subsequente das LE por ano 

 

Painel E - Frequências do reconhecimento das emissões de GEE por ano 

I5. Rec emissões GEE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 – Amortização do ativo  2,74 3,80 8,54 8,43 8,14 8,86 7,79 

2 – Custo matéria consumida -- -- -- -- -- 1,27 1,30 

3 – Outros gastos operacionais 6,85 6,33 2,44 2,41 2,33 2,53 2,60 

4 – Passivo 2,74 3,80 3,66 3,61 2,33 1,27 1,30 

5 – Passivo financeiro 1,37 1,27 1,22 -- -- -- -- 

6 – Provisão 50,68 51,90 48,78 50,60 51,16 45,57 49,35 

7 - Não reconhece 9,59 17,72 18,29 18,07 16,28 15,19 14,29 

0 - Não divulga 26,03 15,19 17,07 16,87 19,77 25,32 23,38 

 

I4. Mens subs LE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 – Custo histórico 8,22 12,66 12,20 13,25 12,79 12,66 12,99 

2 – Custo menos amortizações acumuladas 2,74 5,06 3,66 3,61 3,49 3,80 3,90 

3 – Custo menos perdas imparidade acumuladas 32,88 30,38 30,49 30,12 30,23 27,85 32,47 

4 – Modelo do custo -- -- 4,88 4,82 4,65 5,06 3,90 

5 - First in First Out -- -- -- -- -- 1,27 1,30 

6 – Custo ou VRL, o + baixo 1,37 1,27 1,22 1,20 1,16 1,27 -- 

7 – Justo valor 9,59 8,86 4,88 4,82 4,65 3,80 3,90 

8 – Modelo da revalorização -- -- 1,22 1,20 1,16 1,27 1,30 

9 – Net liability approach 1,37 1,27 1,22 1,20 1,16 1,27 1,30 

10 – Net asset approach 2,74 1,27 1,22 1,20 1,16 1,27 1,30 

0 - Não divulga 35,62 30,38 32,93 30,12 31,40 34,18 31,17 

99 – Não aplicável 5,48 8,86 6,10 8,43 8,14 6,33 6,49 
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Painel F - Frequências da mensuração das emissões de GEE por ano 

I6. Mens emissões GEE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 – Custo 5,48 5,06 4,88 4,82 4,65 5,06 5,19 

2 – First in First Out 1,37 2,53 7,32 7,23 6,98 8,86 7,79 

3 - Preço inicial  1,37 1,27 1,22 1,20 1,16 1,27 1,30 

4 – Preço médio das LE 1,37 1,27 1,22 1,20 2,33 2,53 2,60 

5 - Custo médio LE + Custo de aquisição LE 1,37 1,27 1,22 1,20 1,16 1,27 1,30 

6 - Custo médio LE +melhor estimativa do custo aquisição 2,74 2,53 2,44 2,41 2,33 2,53 2,60 

7 – Consumo de combustível + preço médio das LE -- -- -- -- 1,16 1,27 1,30 

8 - Ordem de cancelamento da obrigação 1,37 1,27 1,22 1,20 1,16 1,27 1,30 

9 - Quantia escriturada das LE 16,44 13,92 13,41 14,46 13,95 12,66 15,58 

10 - Quantia escriturada das LE + preço médio das LE + 

melhor estimativa 
2,74 6,33 6,10 6,02 5,81 2,53 2,60 

11 - Quantia escriturada das LE + melhor estimativa do 
custo de aquisição 

8,22 7,59 7,32 7,23 6,98 6,33 6,49 

12 - Quantia escriturada das LE + preço na data de fecho 4,11 3,80 3,66 2,41 2,33 2,53 2,60 

13 - Quantia escriturada das LE + valor de mercado -- 1,27 1,22 1,20 1,16 -- -- 

0 - Não divulga 45,21 35,44 31,71 31,33 32,56 36,71 35,06 

99 - Não aplicável 8,22 16,46 17,07 18,07 16,28 15,19 14,29 

 

Painel G - Frequências da mensuração das emissões de GEE por ano 

I7. Rec Exc Emissões 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 – Acréscimo de gasto  -- -- -- -- -- 1,27 1,30 

2 – Passivo 1,37 3,80 3,66 3,61 3,49 3,80 3,90 

3 – Passivo financeiro 6,85 6,33 6,10 4,82 3,49 3,80 3,90 

4 – Provisão 27,40 31,65 34,15 33,73 33,72 31,65 35,06 

5 – Não reconhece 2,74 7,59 8,54 9,64 8,14 6,33 5,19 

0 – Não divulga 61,64 50,63 47,56 48,19 51,16 53,16 50,65 

 

Painel H - Frequências do reconhecimento das LE adquiridas por ano 

I8. Rec LEA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 – Ativo Intangível 49,32 53,16 51,22 51,81 55,81 54,43 59,74 

2 – Inventários 2,74 5,06 4,88 3,61 3,49 7,59 6,49 

3 – Nunca adquiriu LE 2,74 2,53 2,44 2,41 2,33 2,53 2,60 

0 - Não divulga 45,21 39,24 41,46 42,17 38,37 35,44 31,17 

 

 

Adicionalmente à análise por critério de reconhecimento e mensuração adotado, exploram-

se os níveis de transparência do relato financeiro que é efetuado em relação às licenças de 

emissão e emissões de GEE.  

 

Na próxima secção apresentam-se os resultados e a discussão do nível de transparência por 

abordagem contabilística que tem sido divulgada pelas entidades envolvidas no CELE. 
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5.4.2. A transparência do relato financeiro das licenças de emissão e das 

emissões de gases com efeito de estufa 

5.4.2.1. Por abordagem contabilística  

À semelhança de PWC e IETA (2007), Lovell et al. (2010) e Black (2013), procedeu-se a 

uma análise às abordagens contabilísticas divulgadas. As abordagens definidas, que 

seguidamente se apresentam, foram identificadas na literatura e aplicadas no presente 

trabalho através da combinação dos sub-índices - I1 a I7: 

 A abordagem da IFRIC 3 com mensuração subsequente do ativo pelo modelo do 

custo, excluindo amortizações;  

 A abordagem da Resolução 8 de fevereiro de 2006 do ICAC; 

 A net liability approach, a abordagem do apêndice à NCRF 26; 

 A abordagem dos inventários conforme modelo de produção da ANC; 

 A abordagem de divulgar o não reconhecimento das transações provenientes do 

CELE para efeitos de cumprimento; e  

 A abordagem de não divulgar a exposição às transações do CELE para efeitos de 

cumprimento. 

Neste estudo, não foi identificada a abordagem da IFRIC 3 quando subsequentemente se 

adota o modelo da revalorização, pelo que a mesma não consta dos resultados seguintes. 

 

A tabela 14 apresenta as estatísticas sumárias das variáveis dicotómicas que representam a 

divulgação de uma determinada abordagem contabilística. Os resultados sugerem que, 

além da não divulgação, existem lacunas na divulgação de informação para identificar 

abordagens conhecidas. É, contudo, a abordagem do subsídio do governo que tem maior, 

e mais significativa, adesão por parte da amostra. Sugere-se, assim, que as entidades 

consideram que a mensuração do passivo por emissões realizadas era, de facto, o 

impedimento principal à adoção da interpretação emitida pelo IFRIC. Esta conclusão é 

suportada em vários estudos prévios que sugerem que o accounting mismatch entre a 

mensuração subsequente do ativo - LEAG e a mensuração do passivo pelas emissões, foi 

a crítica mais significativa dos intervenientes (Bebbington e Larrinaga-González, 2008; 

Ertimur et al., 2010, 2017; Fornaro et al., 2009; MacKenzie, 2009; Veith et al., 2009; 

Zhang-Debreceny et al., 2009; Lovell et al., 2010, 2013; Mete et al., 2010; Ernst & Young, 

2010; Steenkamp et al., 2011; Warwick e Ng, 2012; Black, 2013; Deac, 2013; Giner, 
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2014), e que por fim resultou na retirada da IFRIC 3. O regulador espanhol introduz a 

mensuração das emissões de GEE, em primeiro, por referência à proporção das emissões 

realizadas face às emissões totais, se as LEAG se mantêm na entidade, e posteriormente 

pelo custo médio ponderado das restantes licenças detidas. Se as emissões estiverem acima 

das licenças totais detidas, deve ser efetuada a melhor estimativa do dispêndio a ocorrer, 

tendo o ICAC deixado, em aberto, esta definição em particular. Esta especificidade para 

mensuração das emissões de GEE também foi distinguida na definição da abordagem do 

ICAC em 2006, o que justifica a diferença nas médias obtidas entre as abordagens. 

É ainda observável a média elevada para a não divulgação, o que sugere uma estratégia no 

relato financeiro, por omissão. As entidades optam por evitar mencionar a exposição ao 

comércio de emissões, seja pelas licenças que lhes foram atribuídas, seja pelas emissões de 

GEE efetuadas. Esta conclusão, além de presente na análise aos critérios de 

reconhecimento e mensuração acima efetuada, é também uma constante nos estudos 

empíricos similares (PWC e IETA, 2007; Lovell et al.,2010; Steenkamp et al., 2011; 

Warwick e Ng, 2012; Black, 2013; Ayaz, 2017; Allini et al., 2018). Pode-se concluir que 

uma parte das entidades sujeitas a um mercado de emissões, na omissão de um tratamento 

contabilístico, optaram por adotar um tratamento similar ao que tinha sido orientação do 

IASB – abordagens brutas - ou não efetuar qualquer tratamento contabilístico. Mas existem 

ainda observações que evidenciam opções distintas: adotar normativos nacionais, 

cumprindo assim com a regulação em vigor, ou adotar abordagens simplificadas como a 

net liability approach – mais relacionada com a perspetiva anglo-saxónica, ou a divulgação 

de não reconhecimento das LEAG e das emissões de GEE – políticas off-balance sheet. 

 

Tabela 14: Descritivas sumárias da transparência do relato financeiro por abordagens contabilísticas 

IFRIC3_cost: modelo de custo prescrito na IFRIC 3; SubGov: a abordagem identificada por Ernst & Young (2009) como a abordagem 

do subsídio governamental; NetLiab: a abordagem da net liability approach; Inv_MP: a abordagem dos inventários conforme modelo 

de produção da ANC; ICAC: a abordagem da Resolução de 8 de fevereiro do ICAC; NCRF26: a abordagem do apêndice à NCRF 26 

pela CNC; NRec: a abordagem de divulgar que não foi adotado um tratamento contabilístico para licenças de emissão e emissões de 

GEE; e NDisc: a abordagem de evitar a transparência do relato financeiro da temática através de não efetuar qualquer divulgação. 

Variável Obs Média DP Min Max 

IFRIC3_cost 559 0,0125 0,1113 0 1 

SubGov 559 0,1538 0,3611 0 1 

NetLiab 559 0,0501 0,2183 0 1 

Inv_MP 559 0,0107 0,1031 0 1 

ICAC 559 0,0429 0,2029 0 1 

NCRF26 559 0,0501 0,2183 0 1 

NRec 559 0,0411 0,1988 0 1 

NDisc 559 0,1485 0,3559 0 1 
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Quanto à adoção de abordagens contabilísticas por país de origem, é aferido (tabela 15), 

que das entidades espanholas, uma percentagem mais elevada adota a abordagem do 

subsídio do governo, e outra mais reduzida adota os principios previstos na Resolução 8 de 

fevereiro de 2006 do ICAC. São as entidades espanholas que mais adotam o previsto na 

IFRIC 3 – modelo do custo, possivelmente devido às similaridades com o modelo adotado 

pelo regulador nacional. Uma percentagem pouco significativa das entidades espanholas, 

em comparação com entidades portuguesas ou francesas, opta por não efetuar qualquer 

divulgação, o que indica um elevado nível de transparência das entidades espanholas 

quanto às transações provenientes do CELE. As entidades francesas são as que menos 

informação divulgam sobre as transações que resultam da exposição ao CELE, mas ainda 

é possivel identificar que preferem a abordagem líquida. As entidades portuguesas são as 

que apresentam maior dispersão nas abordagens contabilísticas identificadas, o que pode 

ser atribuido à permissão legislativa de elaboração das contas individuais em IFRS quando 

as entidades pertencem ao perímetro de consolidação de entidades que adotam as normas 

internacionais, obrigatória ou opcionalmente. São também entidades pertencentes ao 

PNALE português que adotam políticas de não reconhecimento (off-balance sheet). 

 

Tabela 15: Descritivas sumárias da transparência do relato financeiro por abordagens contabilísticas 

por país 

IFRIC3_cost: modelo de custo prescrito na IFRIC 3; SubGov: a abordagem identificada por Ernst & Young (2009) como a abordagem 

do subsídio governamental; NetLiab: a abordagem da net liability approach; Inv_MP: a abordagem dos inventários conforme modelo 

de produção da ANC; NCRF26: a abordagem do apêndice à NCRF 26 pela CNC; NRec: a abordagem de divulgar que não foi adotado 

um tratamento contabilístico para licenças de emissão e emissões de GEE; e NDisc: a abordagem de evitar a transparência do relato 

financeiro da temática através de não efetuar qualquer divulgação. 

Abordagem Contabilística 

PT 

(obs = 165) 

ES 

(obs = 298) 

FR 

(obs = 96) 

Média DP Média DP Média DP 

IFRIC3_custo 0,0000 0,0000 0,0235 0,1517 0,0000 0,0000 

SubGov 0,0424 0,2022 0,2651 0,4421 0,0000 0,0000 

NetLiab 0,0000 0,0000 0,0101 0,1000 0,2604 0,4412 

Inventários 0,0364 0,1878 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

ICAC 0,0182 0,1340 0,0705 0,2564 0,0000 0,0000 

NCRF26 0,1697 0,3765 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Não reconhece 0,1394 0,3474 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Não divulgação 0,1697 0,3765 0,0403 0,1969 0,4479 0,4999 

 

 

Após terem sido identificadas as políticas contabilísticas divulgadas para o reconhecimento 

e mensuração das licenças de emissão e emissões de GEE, efetua-se a análise ao nível de 

transparência do relato financeiro baseado em índices de divulgação da informação. 
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5.4.2.2. Por estratégias contabilísticas  

5.4.2.2.1. Análise univariada - geral 

A análise descritiva que se apresenta seguidamente, pretende medir a transparência na 

divulgação de informação aos stakeholders por meio de índices, considerando as duas 

consequentes transações provenientes do CELE: as LEAG e as emissões de GEE. 

Os resultados da tabela 16, para índices que consideram as políticas de não reconhecimento 

e de não divulgação como falta de transparência, sugerem que os itens que mais obtêm uma 

divulgação nas notas por política contabilística adotada são os relativos ao reconhecimento 

e mensuração de licenças de emissão, quer atribuídas gratuitamente quer adquiridas (I1 a 

I4 e I8). O índice de divulgação da informação geral apresenta uma média de 5 itens, o que 

parece ser um bom indicador se for considerado que, em situação de compliance com as 

regras do CELE, as entidades relatam os 6 itens relacionados com as licenças de emissão e 

emissões de GEE (I1 a I6). Por análise à estratégia de divulgação, verifica-se que o índice 

de divulgação de informação sobre as licenças de emissão é ligeiramente superior ao índice 

que respeita à divulgação das emissões de GEE. Estes resultados podem sugerir por um 

lado, o balanceamento de “más notícias” com “boas notícias”, e por outro lado, a falta de 

necessidade de divulgar emissões acima de licenças detidas ou a aquisição de licenças.  

 

Tabela 16: Descritivas sumárias da transparência do relato financeiro por índices de divulgação – 

NDiv e NRec 

O ID corresponde ao somatório das variáveis dicotómicas I1.dummy a I8.dummy, que varia no intervalo de 0 a 8, sendo que um valor 

igual ao limite superior corresponde à divulgação das políticas contabilísticas para todos os sub-índices referidos (I1 a I8); o ID.LE 

corresponde ao somatório das variáveis dicotómicas I1.dummy a I4.dummy, que varia no intervalo de 0 a 4, sendo que um valor igual ao 

limite superior corresponde à divulgação das políticas contabilísticas para os sub-índices referidos (I1 a I4); o ID.eGEE corresponde ao 

somatório das variáveis dicotómicas I5.dummy a I8.dummy, que varia no intervalo de 0 a 4, sendo que um valor igual ao limite superior 

corresponde à divulgação das políticas contabilísticas para os sub-índices referidos (I5 a I8). Para os três índices as políticas 

contabilísticas consideradas como divulgadas excluem a política de não reconhecimento, pelo que o valor igual ao limite inferior 

corresponde à não divulgação de informação e à divulgação da política de não reconhecimento de LEAG e emissões de GEE. 

Variável Obs Média DP Min Max 

I1.dummy 559 0,7442 0,4367 0 1 

I2.dummy 559 0,6762 0,4683 0 1 

I3.dummy 559 0,7102 0,4541 0 1 

I4.dummy 559 0,6064 0,4890 0 1 

I5.dummy 559 0,6386 0,4808 0 1 

I6.dummy 559 0,4955 0,5004 0 1 

I7.dummy 559 0,4132 0,4929 0 1 

I8.dummy 559 0,6100 0,4882 0 1 

ID 559 4,8945 2,9508 0 8 

ID.LE 559 2,7370 1,6604 0 4 

ID.eGEE 559 2,1574 1,4884 0 4 
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O nível de transparência da informação melhora quando se considera a divulgação de 

políticas off-balance sheet como uma contribuição positiva, verificando-se ainda um menor 

desvio-padrão entre observações (tabela 17). Evidencia-se, também, médias de divulgação 

das políticas contabilísticas para licenças de emissão e emissões de GEE superiores em 

todos os índices (com exceção de I8 para o qual não houve informação recolhida que 

aplicasse um critério de não reconhecimento, pelo que não poderia evidenciar alterações). 

O aumento das médias dos índices é mais acentuado para os critérios de reconhecimento 

das emissões de GEE, e menor para o critério de mensuração das emissões de GEE, 

conforme expectável face à análise anterior aos critérios de reconhecimento e mensuração, 

por categoria. No que respeita ao índice de divulgação, com a consideração do “não 

reconhecimento” como política contabilística, as entidades divulgam uma média de 5,6 

itens. Continua a verificar-se, face ao índice que não considera as políticas off-balance 

sheet como transparentes, que as entidades divulgam mais informação relativa a licenças 

de emissão, do que informação relativa a emissões de GEE. Estes resultados vão ao 

encontro de literatura prévia (Deegan e Gordon, 1996; Llena et al., 2007) que 

argumentaram por um maior nível de transparência no relato financeiro para “boas 

notícias” do que para “más notícias”. 

 

Tabela 17: Descritivas sumárias da transparência do relato financeiro por índices de divulgação – 

NDiv 

O ID.ND corresponde ao somatório das variáveis dicotómicas I1.dummyND a I8.dummyND, que varia no intervalo de 0 a 8, sendo que 

um valor igual ao limite superior corresponde à divulgação das políticas contabilísticas para todos os sub-índices referidos (I1 a I8); o 

ID.ND_LE corresponde ao somatório das variáveis dicotómicas I1.dummyND a I4.dummyND, que varia no intervalo de 0 a 4, sendo 

que um valor igual ao limite superior corresponde à divulgação das políticas contabilísticas para os sub-índices referidos (I1 a I4); o 

ID.eGEE corresponde ao somatório das variáveis dicotómicas I5.dummyND a I8.dummyND, que varia no intervalo de 0 a 4, sendo que 

um valor igual ao limite superior corresponde à divulgação das políticas contabilísticas para os sub-índices referidos (I5 a I8). Para os 

três índices as políticas contabilísticas consideradas como divulgadas incluem a política de não reconhecimento, pelo que o valor igual 

ao limite inferior corresponde apenas à não divulgação de informação, tendo sido considerada como divulgação a política de não 

reconhecimento de LEAG e emissões de GEE. 

Variável Obs Média DP Min Max 

I1.dummyND 559 0,8157 0,3880 0 1 

I2.dummyND 559 0,7478 0,4347 0 1 

I3.dummyND 559 0,7818 0,4134 0 1 

I4.dummyND 559 0,6780 0,4677 0 1 

I5.dummyND 559 0,7961 0.4033 0 1 

I6.dummyND 559 0,6476 0,4782 0 1 

I7.dummyND 559 0,4830 0,5002 0 1 

I8.dummyND 559 0,6100 0,4882 0 1 

ID.ND 559 5,5599 2,6993 0 8 

ID.ND.LE 559 3,0233 1,5007 0 4 

ID.ND.eGEE 559 2,5367 1.4424 0 4 
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Os resultados expostos previamente sugerem que os níveis de transparência do relato 

financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE são moderadamente influenciados 

com a distinção da divulgação de políticas off-balance sheet. Esta questão está referenciada 

na literatura como prática comum na temática em questão. A diferenciação entre o índice 

que considera apenas a não divulgação da informação - a falta de transparência baseada na 

omissão, do índice que considera a não divulgação e a divulgação do não reconhecimento 

- a falta de transparência baseada na omissão e na dissimulação, tem como consequência a 

privação aos stakeholders de informação sobre a substância económica das transações. Mas 

a diferença sugerida não é verificada de forma significativa. As entidades apresentam 

índices de divulgação relacionada com as LEAG ligeiramente superiores aos da obrigação 

pelas emissões de GEE, possivelmente explicado pelo compliance com as regras do CELE. 

O conceito de transparência aparece frequentemente associado na literatura ao conceito de 

accountability (Larrinaga et al., 2002; Barth e Schipper, 2008), conclui-se por uma 

necessidade de avaliar se o relato financeiro melhora a capacidade de uma entidade aceitar 

a relação causa-efeito das transações do CELE na posição financeira e no desempenho, 

através da divulgação obrigatória. E apesar de serem apuradas estratégias de ocultação da 

informação, é distinguido o potencial uso da não divulgação como abordagem 

contabilística para o relato daquelas transações. Mais do que a ocultação de informação, 

coloca em causa a ética da entidade quanto à sua responsabilidade ambiental. 

 

A próxima secção apresenta a análise univariada dos níveis de transparência medidos por 

índices de divulgação, por país. 

 

 

5.4.2.2.2. Análise univariada por país 

Nesta secção apresentam-se as estatísticas descritivas que resultam das observações das 

entidades de cada país. A tabela 18 (paineis A a C) evidencia, por país, as descritivas 

sumárias dos índices de divulgação que pretendem aferir os níveis de transparência do 

relato financeiro relativo a licenças de emissão e emissões de GEE (considerando que a 

transparência é reduzida pela não divulgação da informação e pela divulgação de políticas 

off-balance sheet das transações oriundas do CELE).  

No painel A da tabela 18, verifica-se que são as entidades espanholas que obtêm uma maior 

média de divulgação geral das políticas contabilísticas sobre licenças de emissão e 
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emissões de GEE, com um desvio-padrão relativamente reduzido. Não obstante, o índice 

de divulgação referente a licenças de emissão é superior ao índice de divulgação dos 

critérios para emissões de GEE. Este facto pode ter a sua origem na falta de transparência 

do relato sobre: a base de mensuração das emissões de GEE (I6), o reconhecimento das 

emissões de GEE acima das licenças detidas (I7) e o reconhecimento das licenças de 

emissão adquiridas (I8), tendo por base os resultados apresentados na secção 5.4.1.2. 

As entidades francesas são as que obtêm um menor índice de divulgação de informação 

(painel B), com uma média de 2 itens divulgados sobre políticas contabilísticas 

relacionadas com licenças de emissão e emissões de GEE. Todavia, o desvio-padrão que 

apresentam, de 2 itens também, sugere uma dispersão do nível de transparência adotado 

pelas entidades. Ainda assim, o valor máximo de critérios divulgados pelas entidades foi 

de 7, enquanto as entidades espanholas e portuguesas alcançam os 8 itens. É igualmente 

sugerido que as entidades francesas divulgam mais informações “boas”, relacionadas com 

as licenças de emissão, do que informações “más”, relativas a emissões de GEE. 

No painel C da tabela 18 verifica-se que as entidades portuguesas divulgam uma média de 

4 dos 8 itens que foram analisados, mas o desvio-padrão indica 3 itens, pelo que parece ser 

uma situação em que as entidades divulgam de forma transparente a exposição ao CELE 

ou não divulgam praticamente nenhuma informação. Na secção 5.4.1.2., verificou-se que 

as entidades portuguesas também optam por abordagens de não divulgação e de não 

reconhecimento da informação, o que parece ser agora reconfirmado. Tal como a tendência 

das entidades espanholas, também as portuguesas optam por divulgar mais informação 

financeira relativa a licenças de emissão do que a emissões de GEE. 

 

Tabela 18: Descritivas sumárias da transparência do relato financeiro por índices de divulgação por 

país – NDiv e NRec 

O ID corresponde ao somatório das variáveis dicotómicas I1.dummy a I8.dummy, que varia no intervalo de 0 a 8, sendo que um valor 

igual ao limite superior corresponde à divulgação das políticas contabilísticas para todos os sub-índices referidos (I1 a I8); o ID.LE 

corresponde ao somatório das variáveis dicotómicas I1.dummy a I4.dummy, que varia no intervalo de 0 a 4, sendo que um valor igual ao 

limite superior corresponde à divulgação das políticas contabilísticas para os sub-índices referidos (I1 a I4); o ID.eGEE corresponde ao 

somatório das variáveis dicotómicas I5.dummy a I8.dummy, que varia no intervalo de 0 a 4, sendo que um valor igual ao limite superior 

corresponde à divulgação das políticas contabilísticas para os sub-índices referidos (I5 a I8). Para os três índices as políticas 

contabilísticas consideradas como divulgadas excluem a política de não reconhecimento, pelo que o valor igual ao limite inferior 

corresponde à não divulgação de informação e à divulgação da política de não reconhecimento de LEAG e emissões de GEE. 

Painel A - Descritivas sumárias dos índices de divulgação em Espanha 

Variável Obs Média DP Min Max 

ID 298 6,1980 2,1236 0 8 

ID.LE 298 3,3993 1,1684 0 4 

ID.eGEE 298 2,7987 1,2281 0 4 
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Painel B - Descritivas sumárias dos índices de divulgação em França 

Variável Obs Média DP Min Max 

ID 96 2,3542 2,5214 0 7 

ID.LE 96 1,3958 1,5727 0 4 

ID.eGEE 96 0,9583 1,1325 0 4 

 

Painel C - Descritivas sumárias dos índices de divulgação em Portugal 

Variável Obs Média DP Min Max 

ID 165 4,0182 3,1843 0 8 

ID.LE 165 2,3212 1,8577 0 4 

ID.eGEE 165 1,697 1,5038 0 4 

 

A tabela 19 (painéis A a C) evidencia os níveis de transparência do relato financeiro 

considerando que a falta de transparência consiste apenas na não divulgação de qualquer 

informação, entrando assim em estratégia de omissão da informação. Os resultados obtidos 

são distintos, mas não de forma significativa, para qualquer um dos três países. Pode ser 

sugerido, como conclusão, que as políticas off-balance sheet das entidades influenciam de 

forma reduzida a transparência do relato financeiro, sendo mais evidente nas entidades 

portuguesas e francesas.  

 

Tabela 19: Descritivas sumárias da transparência do relato financeiro por índices de divulgação por 

país– NDiv 

O ID.ND corresponde ao somatório das variáveis dicotómicas I1.dummyND a I8.dummyND, que varia no intervalo de 0 a 8, sendo que 

um valor igual ao limite superior corresponde à divulgação das políticas contabilísticas para todos os sub-índices referidos (I1 a I8); o 

ID.ND.LE corresponde ao somatório das variáveis dicotómicas I1.dummyND a I4.dummyND, que varia no intervalo de 0 a 4, sendo que 

um valor igual ao limite superior corresponde à divulgação das políticas contabilísticas para os sub-índices referidos (I1 a I4); o 

ID.ND.eGEE corresponde ao somatório das variáveis dicotómicas I5.dummyND a I8.dummyND, que varia no intervalo de 0 a 4, sendo 

que um valor igual ao limite superior corresponde à divulgação das políticas contabilísticas para os sub-índices referidos (I5 a I8). Para 

os três índices as políticas contabilísticas consideradas como divulgadas incluem a política de não reconhecimento, pelo que o valor 

igual ao limite inferior corresponde apenas à não divulgação de informação, tendo sido considerada como divulgação a política de não 

reconhecimento de LEAG e emissões de GEE. 

Painel A - Descritivas sumárias dos índices de divulgação em Espanha 

Variável Obs Média DP Min Max 

ID.ND 298 6,3356 1,9020 0 8 

ID.ND.LE 298 3,4799 1,0642 0 4 

ID.ND.eGEE 298 2,8557 1,2016 0 4 

 

Painel B - Descritivas sumárias dos índices de divulgação em França 

Variável Obs Média DP Min Max 

ID.ND 96 3,1354 3,0422 0 7 

ID.ND.LE 96 1,4375 1,5882 0 4 

ID.ND.eGEE 96 1,6979 1,6678 0 4 

 

Painel C - Descritivas sumárias dos índices de divulgação em Portugal 

Variável Obs Média DP Min Max 

ID.ND 165 5,5697 2,8886 0 8 

ID.ND.LE 165 3,1212 1,5133 0 4 

ID.ND.eGEE 165 2,4484 1,4996 0 4 
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Em conclusão, o nível de transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e 

emissões de GEE é relativamente mais elevado nas entidades espanholas do que nas 

entidades portuguesas ou francesas. Pode ser atribuído uma influência do fator regulatório 

relacionado com a adoção das IFRS nas contas individuais versus contas consolidadas, ou 

simplesmente a uma implementação normativa mais consolidada do ICAC (durante o 

período do estudo). Isto porque, dos três organismos reguladores é o que firmou a sua 

posição na regulação da temática de forma consistente desde 2006 até 2016, uma vez que 

a ANC e a CNC alteraram a base prescritiva dos seus normativos sobre licenças de emissão 

e emissões de GEE no período do estudo (a ANC em 2012 e a CNC em 2010). 

 

A próxima secção apresenta as conclusões deste capítulo. 

 

 

5.5. Conclusões  

Este capítulo analisou o nível de transparência do relato financeiro sobre licenças de 

emissão e emissões de GEE das entidades portuguesas, espanholas e francesas, sujeitas ao 

CELE no período de 2008 a 2014. Procurou-se obter evidência empírica das divulgações 

sobre as políticas contabilísticas adotadas para licenças de emissão e emissões de GEE. 

Também se demarcou a predisposição que as entidades poderiam demonstrar para alcançar 

maiores níveis de transparência do relato financeiro, através da adoção de uma abordagem 

contabilística específica, ou por uma estratégia de divulgar mais informação relativamente 

a licenças de emissão do que sobre emissões de GEE.  

Com estes objetivos, pretendeu-se responder às seguintes questões de investigação:  

Q1). Quais são as políticas contabilísticas relativas a licenças de emissão e emissões 

de GEE adotadas pelas entidades participantes no CELE para efeitos de 

cumprimento?, e  

Q2). Qual o nível de transparência do relato financeiro das entidades participantes 

no CELE em relação às licenças de emissão e emissões de GEE verificadas? 

 

Conclui-se, à semelhança de literatura prévia e, portanto, como evidência adicional, por 

uma diversidade de práticas contabilísticas e pela identificação de expressões pouco 

explícitas, em particular no que respeita à contrapartida do reconhecimento inicial das 

LEAG, à mensuração subsequente das LEAG e à mensuração das emissões de GEE. Os 
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resultados indicam que as entidades tendem a divulgar o reconhecimento das LEAG, com 

a não divulgação a alcançar percentagens na ordem dos 18%. Mais especificamente, são os 

critérios relativos às políticas adotadas para a mensuração subsequente das licenças de 

emissão, mensuração das emissões de GEE, reconhecimento de emissões de GEE acima 

de licenças detidas e reconhecimento de aquisição de licenças de emissão, que a não 

divulgação aumenta. Não obstante, são as entidades espanholas que contribuem mais 

positivamente para as boas práticas de divulgação da informação financeira sobre a 

exposição ao CELE para efeitos de cumprimento. As entidades portuguesas estão na média 

e as entidades francesas atingem níveis de não divulgação acima da média.  

Foram identificadas as seguintes principais políticas contabilísticas no reconhecimento 

inicial das LEAG: como ativo intangível, com a respetiva contrapartida como subsídio do 

governo, ao valor de mercado. As divulgações da natureza do reconhecimento da 

contrapartida no reconhecimento inicial dividem-se entre capital próprio (outros 

componentes do resultado integral) - o que é atribuído à influência da NCRF 22 do SNC 

em Portugal e à 8ª Norma de Registro do PGC em Espanha – e rendimento diferido, 

conforme preconizado pela IAS 20. Porém, a tendência não é seguida pela maioria das 

entidades francesas, as quais mensuram inicialmente as LEAG pelo valor nulo. Já no que 

concerne aos modelos de mensuração após o reconhecimento inicial, as entidades francesas 

adotam maioritariamente o custo histórico (e, portanto, o valor nulo) e as entidades 

espanholas o custo menos perdas por imparidade. As entidades portuguesas são as que mais 

contribuem para a diversidade de modelos divulgados, com o modelo do custo e o justo 

valor a serem os que apresentam frequências mais elevadas. 

A análise à divulgação das políticas contabilísticas relacionadas com o reconhecimento das 

emissões de GEE indica que a maioria das entidades incorpora nos seus relatórios 

financeiros aquela informação, como uma provisão. A divulgação de políticas off-balance 

sheet e a não divulgação de qualquer tipo de informação sobre as emissões de GEE atinge 

frequências significativas, o que prejudica a perceção dos stakeholders de como as 

entidades estão a internalizar (ou não) os efeitos das transações de um comércio de 

emissões, como o CELE. Ressalva-se que, para as divulgações do reconhecimento das 

LEAG, as frequências das opções de não divulgação e de divulgação de políticas off-

balance sheet atingem frequências mais reduzidas. Este resultado indica, à partida, a 

predisposição para incorporar no relato financeiro mais “boas notícias” do que “más 

notícias”, ou para introduzir “boas notícias” que compensem as “más notícias”. A base de 

mensuração das emissões de GEE é a política contabilística com menor frequência de 
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divulgações de políticas contabilísticas. Não obstante, foi identificada uma percentagem 

mais significativa para a divulgação da quantia escriturada das licenças de emissão detidas 

e, por aquela quantia acrescida da estimativa das licenças de emissão que são necessárias 

adquirir para cobrir as emissões realizadas e que não estão cobertas por licenças. Note-se 

que, esta política contabilística deve ter por base que as licenças detidas serão utilizadas 

apenas para propósito de cumprimento com a obrigação subjacente – entregar à autoridade 

governamental pelas emissões de GEE – e não serão vendidas (ainda que posteriormente a 

entidade cumpra com a obrigação de entregar novas licenças, pode realizar influxos 

económicos e, portanto, resultados positivos, com a compra e venda de licenças). Em 

termos da influência do país de origem, são as entidades portuguesas e francesas que mais 

contribuem quer para a divulgação de políticas off-balance sheet quer para a não 

divulgação, com as entidades espanholas a demonstrarem, à semelhança do que se verifica 

para as divulgações relativas a LEAG, frequências reduzidas para aquelas opções. A 

política de reconhecimento para licenças de emissão adquiridas é maioritariamente 

divulgada como ativo intangível, sendo que esta é claramente identificada para as entidades 

espanholas e portuguesas, e é dividida com o reconhecimento enquanto inventários para as 

entidades francesas. 

 

Com as políticas contabilísticas individuais identificadas para o reconhecimento e 

mensuração das licenças de emissão e emissões de GEE, identificou-se a transparência do 

relato financeiro sobre a exposição ao CELE para efeitos de cumprimento.  

A primeira análise incide na divulgação transparente de determinadas abordagens, 

conforme revisão da literatura. A abordagem do subsídio de governo, tal como 

conceptualizada por Ernst & Young (2009), é a mais preponderante nos relatórios 

financeiros - um gross method. Em seguida, verifica-se a divulgação de critérios que 

conduzem à adoção da net liability approach e das abordagens nacionais do ICAC 

(Resolução de 8 de fevereiro de 2006) e da CNC. São as entidades espanholas as que mais 

divulgam critérios que conduzem à identificação da abordagem do subsídio do governo e 

as entidades francesas à net liability approach. As entidades portuguesas são as que 

mostram maior dispersão na divulgação de uma abordagem específica, que varia, em 

particular, entre a sugerida pelo apêndice à NCRF 26 e a divulgação de políticas off 

balance-sheet. Outra abordagem com significado na amostra é a da não divulgação, mais 

por parte de entidades francesas e portuguesas. 
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A segunda análise à transparência foi medida por meio de índices, pelo que se acautelou a 

diferenciação entre o nível de transparência que considera apenas a não divulgação como 

omissão das políticas contabilísticas adotadas, do nível de transparência que considera quer 

a não divulgação quer o não reconhecimento como redutor do mesmo. Conclui-se que o 

nível de transparência nos relatórios financeiros anuais das entidades parece ser um 

indicador positivo, se for considerado em situação de compliance com as regras do CELE. 

Isto porque é verificado que existe uma tendência para divulgar mais informação relativa 

às LEAG do que sobre emissões de GEE, mas que este facto pode dever-se à adoção de 

gross approaches, que consideram o reconhecimento não compensado de ativos e passivos 

e/ou à falta de necessidade de divulgar políticas contabilísticas para emissões em excesso 

face às licenças detidas e aquisição de licenças. Por outro lado, pode dever-se à adoção de 

estratégias que compensam a informação sobre emissões de GEE com informação sobre as 

LEAG, através da adoção de net approaches. 

Verifica-se, também, que são as entidades espanholas que apresentam um maior nível de 

transparência sobre a divulgação de políticas contabilísticas de licenças de emissão e 

emissões de GEE, e são as entidades francesas que apresentam um menor grau de 

transparência. Contudo, são as entidades portuguesas que mais políticas off-balance sheet 

divulgam, o que pode ser constatado pela diferenciação do nível de transparência que 

considera apenas a omissão de informação do nível do que considera a omissão e o 

enviesamento do propósito das divulgações das políticas contabilísticas. 

 

O próximo capítulo pretende explorar a transparência do relato financeiro para as licenças 

de emissão e emissões de GEE, no conjunto de normas que incorporam principios 

específicos, como as normas nacionais introduzidas pelo ICAC em 2006, pela CNC em 

2010 e pela ANC em 2012, enquanto reguladores nacionais, por comparação com um 

conjunto de normas que apresentam uma lacuna de tratamento especifico daquela matéria, 

as IFRS, mas que também são conhecidas por serem normas de elevada qualidade. 
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Capítulo 6. A influência do normativo contabilístico na 

transparência do relato financeiro das licenças de 

emissão e emissões de gases com efeito de estufa 

 

6.1. Introdução 

O capítulo anterior evidencia alguma diversidade das práticas contabilísticas divulgadas 

em relação a licenças de emissão e emissões de GEE, que derivam da exposição ao CELE 

para efeitos de cumprimento. Pretende-se, agora, enquadrar aquelas práticas em um 

conjunto de fatores que são frequentemente associados a uma maior divulgação da 

informação (Inchausti, 1997; Cormier et al., 2005; Mateos-Ansótegui e Bilbao-Estrada, 

2007; Criado-Jiménez et al., 2008; Xydopoulos e Xanthopoulos, 2009; Freedman e Jaggi, 

2011; Lopes e Reis, 2011; Monteiro e Vilas Boas, 2012; Luo et al., 2012; Gallego-Álvarez 

et al., 2016; Allini et al., 2018), em especial ao fator regulatório associado ao relato 

financeiro. E apesar de serem poucos os estudos que se concentram no tratamento 

contabilístico das matérias sobre licenças de emissão e emissões de GEE no âmbito dos 

normativos contabilísticos (Veith et al., 2009; Barbu et al., 2014ab; Gallego-Álvarez et al., 

2016), em todos é notório que a aplicabilidade das mesmas no que respeita à problemática 

da exposição ao CELE cria disparidades no relato financeiro. Estas variam entre a não 

divulgação, a divulgação de não reconhecimento, através da adoção de políticas off-

balance sheet, e a divulgação de políticas distintas.  

Nesta linha de raciocínio, alguns estudos concluíram por uma maior qualidade das normas 

internacionais em comparação com normas nacionais (Barth et al., 2008; Morais e Curto, 

2008; Jara Bertin e Arias Moya, 2013). As IFRS, enquanto conjunto normativo de alta 

qualidade, contêm prescrições que podem, implicitamente, enquadrar as transações 

provenientes de objetivos de cumprimento com o CELE, ou seja, enquadrar o direito de 

receção de licenças de emissão e a obrigação de entregar licenças por emissões de GEE 

realizadas. Prova destas condições é a existência da IFRIC 3, desenvolvida de acordo com 

a Estrutura Conceptual do IASB (não revista à data da interpretação) e enquadrada no 

âmbito da IAS 38, IAS 20 e IAS 37. A falta de apoio à interpretação conduziu a que, 

atualmente, o juízo profissional proporcione o enquadramento para o não reconhecimento 

daquelas transações, em particular no caso de cumprimento com os limites de emissões 

atribuídos, casos em que é colocada em causa a relevância das transações. Com esta 
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problemática, foram vários os organismos nacionais que pretenderam suprimir a lacuna 

regulatória e emitiram normas específicas para o relato financeiro da exposição ao CELE 

para efeitos de cumprimento, como é o caso dos reguladores português, espanhol e francês: 

a CNC, o ICAC e a ANC, respetivamente.  

Pretende-se, então, neste capítulo, relacionar a transparência do relato financeiro sobre 

licenças de emissão e emissões de GEE, no âmbito do CELE para efeitos de cumprimento, 

com o normativo contabilístico adotado, de forma a responder à seguinte questão de 

investigação: 

 

Q3: A transparência do relato financeiro, referente à exposição ao CELE para 

efeitos de cumprimento, é influenciada pela lacuna de prescrição contabilística 

específica das IFRS? 

 

O resto do capítulo está organizado da seguinte forma: a secção 6.2 respeita à revisão da 

literatura e ao desenvolvimento das hipóteses de investigação, a secção 6.3 incide na breve 

descrição da metodologia aplicada, a secção 6.4 é referente à exposição e discussão dos 

resultados e, por último, a secção 6.5 apresenta as conclusões. 

 

 

6.2. Revisão da literatura e hipóteses de investigação 

No âmbito do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE, Freedman e 

Jaggi (2011) afirmam que requisitos de divulgação obrigatória podem assegurar 

divulgações ambientais mais extensivas e fiáveis, com o objetivo de que as partes 

interessadas possam tomar decisões informadas. A literatura existente faz notar, 

frequentemente, que a lacuna de uma norma contabilística por parte do IASB conduz a 

divergências na preparação da informação nos relatórios financeiros (Giner, 2014; 

Larrinaga, 2014; Ertimur et al., 2010, 2017; Allini et al., 2018), prejudicando a 

comparabilidade dos mesmos entre entidades e dificultando a tarefa de decisão aos 

stakeholders (Mateos-Ansótegui e Bilbao-Estrada, 2007; Fornaro et al., 2009; Warwick e 

Ng, 2012; Gallego-Álvarez et al., 2016; Allini et al., 2018). Cox (2008) conclui que à 

medida que as normas do IASB são adotadas mundialmente, a sua caracterização enquanto 

um conjunto normativo de  depende da confiança dos investidores na fiabilidade, 



217 

transparência e comparabilidade da informação financeira que as normas produzem. 

Assim, o potencial conflito entre aqueles que necessitam da informação e os que a 

divulgam é um argumento para a regulação da prática contabilística sobre a exposição ao 

CELE.  

Em termos gerais, Holthausen (2009) sugere que a adoção de uma base para o relato 

financeiro não assegura sistematicamente a comparabilidade das demonstrações 

financeiras, o que Barbu et al. (2014b) complementam ao argumentar que o cumprimento 

com as normas do IASB pode diferir entre entidades e mesmo entre países, devido a 

diferenças nas práticas de relato. Mas alguns estudos concluem que a existência de 

regulação contabilística é suficiente para influenciar de forma positiva a divulgação de 

informação (Inchausti, 1997; Holland e Foo, 2003; Cowan e Gadenne, 2005; Frost, 2007; 

Criado-Jiménez et al., 2008; Monteiro e Aibar-Guzmán, 2010; Allini et al., 2018). Há ainda 

a considerar que as matérias ambientais são mencionadas, direta ou indiretamente, em 

várias normas e interpretações (do IASB e de conjuntos de normas de relato financeiro 

baseados naquelas). No âmbito das licenças de emissão e emissões de GEE, as normas 

indiretamente relacionadas, são as que preconizam o tratamento dos inventários, ativos 

intangíveis, subsídios governamentais e provisões e passivos contingentes, e que podem 

proporcionar a aplicação de políticas contabilísticas distintas. De outra forma, a norma que 

trata de políticas contabilísticas, na generalidade, a IAS 8 ou sempre que baseada nela, 

refere que na ausência de aplicação de uma IFRS específica, o órgão de gestão fará os 

julgamentos que resultem em informação relevante e fiável (parágrafo 10), sendo que para 

o efeito pode, sem contrariar outras IFRS e a Estrutura Conceptual: 

“(…) [C]onsiderar as mais recentes tomadas de posição de outros órgãos normalizadores 

que usem uma Estrutura Conceptual semelhante para desenvolver normas de contabilidade, 

outra literatura contabilística e práticas aceites do sector (…).” 

Assim, as posições do ICAC, CNC e ANC, enquanto órgãos normalizadores, e de outra 

literatura, podem influenciar as entidades que preparam o seu relato financeiro em IFRS, 

desde que os tratamentos contabilísticos prescritos não entrem em conflito com aquelas. 

Allini et al. (2018) concluem que os desenvolvimentos das normas locais não afetam o 

relato financeiro empresarial; contudo, não podem afirmar o não cumprimento com a 

norma, uma vez que aquelas não são obrigatórias quando as entidades adotam as IFRS. 

Apesar de todo este desenvolvimento regulatório, e mesmo com a divulgação obrigatória 

por parte dos reguladores nacionais, a problemática da exposição ao CELE para efeitos de 
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cumprimento, pode dar origem à ocorrência de estratégias cujo objetivo é a falta de 

transparência nos relatórios anuais (Criado-Jiménez et al., 2008), privando os stakeholders 

de informação. Cowan e Gadenne (2005) sugerem que as empresas adotam diferentes 

abordagens à divulgação quando estão potencialmente sujeitas a um maior escrutínio por 

meio de requisitos legais de divulgações ambientais. Esta dualidade leva-nos a considerar 

o fator regulatório como motivacional à divulgação de informação. De acordo com 

Inchausti (1997) as práticas de divulgação são particularmente influenciadas por duas 

forças determinantes: de um lado os stakeholders externos exigem mais informação e, por 

outro lado, os preparadores da informação são relutantes em providenciar essa informação, 

na medida em que se resguardam da competitividade do setor.  

Mais uma vez, seguindo os argumentos de Larrinaga et al. (2002) e Llena et al. (2007), 

apresentados no capítulo 5, introduz-se a questão de divulgar aos stakeholders mais “boas 

notícias”, como investimentos e gastos, do que “más notícias”, como provisões e passivos 

contingentes, comparando agora entre as divulgações na presença de regulação específica 

e na falta dela. Deegan e Gordon (1996) concluíram que, na ausência de regulação, as 

entidades apenas dispunham informação favorável à sua imagem, mas Larrinaga et al. 

(2002) evidenciaram que a regulação não foi um fator influenciador da divulgação de “más 

notícias”, como provisões. Já Llena et al. (2007) concluíram que as entidades espanholas 

aumentam as divulgações nas Notas, na presença de normas de relato obrigatório. Neste 

sentido, questiona-se se a existência de regulamentação contabilística obrigatória aumenta 

o nível de transparência da informação financeira sobre licenças de emissão e emissões de 

GEE divulgada aos stakeholders. A definição da amostra está ao encontro deste propósito, 

na medida em que inclui entidades cujo relato financeiro está preparado em IFRS ou em 

normas nacionais que contêm prescrições específicas. Relembra-se que, no capítulo 5, 

concluiu-se por um elevado nível de transparência no relato financeiro por parte das 

entidades espanholas.  

Pretende-se, na sequência, aferir se esse cumprimento se deve à presença da norma do 

ICAC, emitida antes do início da fase II do CELE e continuada após o início da fase III 

(com a Resolução de 28 de maio de 2013). Tal como mencionado no capítulo 5, no 

seguimento do estudo desenvolvido por Criado-Jiménez et al. (2008), as entidades 

consideram estratégias para a divulgação de informação, como o cumprimento das normas, 

evidenciando assim uma imagem de compromisso, a omissão de informação ou o não 

cumprimento com a norma. A questão colocada sobre a influência do fator regulatório no 

nível de transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE 
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pode ser enviesado, ou não, por aquelas estratégias, as quais podem justificar as diferenças 

entre os níveis de transparência verificados. Contudo, com base na significativa ausência 

de estudos empíricos prévios que suportem a relação entre o relato financeiro sobre licenças 

de emissão e emissões de GEE e a regulação contabilística, formula-se a seguinte hipótese 

de investigação não direcional: 

 

H1: O nível de transparência das práticas contabilísticas relativas a licenças de 

emissão e emissão de GEE não está associado à adoção do normativo contabilístico 

internacional (IFRS). 

 

A secção seguinte apresenta a metodologia adotada no desenvolvimento deste estudo. 

 

 

6.3. Metodologia 

6.3.1. Definição da amostra  

A seleção da amostra teve como base os princípios estabelecidos na secção 4.4.1. Recorde-

se que a amostra inicial é de 88 entidades, para as quais se obtiveram 559 observações no 

período compreendido entre 2008 e 2014. É um painel não balanceado, com gaps 

temporais, uma vez que não se obteve dados para o período de sete anos para todas as 

entidades, mas considerou-se os dados para os períodos de relato financeiro que eram 

divulgados.  

Para este capítulo, foram eliminadas as observações para as quais não estavam disponíveis 

elementos completos relativos a valores económico-financeiros (por indisponibilidade da 

base de dados Amadeus, utilizada para recolha dos valores individuais em determinado ano 

financeiro). Apesar das múltiplas técnicas estatísticas disponíveis para lidar com missing 

values (Saunders et al., 2006), para evitar a ambiguidade de estimativas, foi decidido não 

incorporar no estudo os missing values referentes às observações entidade-ano, à 

semelhança de Francoeur, Gargouri e Shabou (2010) ou Trumpp e Guenther (2017). 

Medeiros (2016) refere que analisar apenas os casos completos de dados, potencialmente 

enviesa o estudo, a não ser que os casos completos sejam já uma amostra aleatória da 

amostra completa, como é o caso. Assim, das 559 observações foram eliminadas 11 

observações pelos seguintes motivos: 2 por omissão da informação relativa ao volume de 
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negócios na base de dados Amadeus e 7 cujo capital próprio era nulo (relativo à entidade 

Papeterie du Banque de France, a qual aplicava os PCGA franceses para o setor bancário). 

Posteriormente, com a análise dos dados eliminámos as observações consideradas outliers: 

2 observações relacionadas com as variáveis de controlo em que o rácio debt-to-equity era 

inferior a -100. Após as exclusões da amostra, obteve-se 548 observações para 85 

entidades. O apêndice II lista o número de observações por entidade. 

 

 

6.3.2. Definição das variáveis  

Ao definir as variáveis deste estudo importa ressalvar que, seguindo o preconizado no 

capítulo 5, o nível de transparência do relato financeiro é formulado a partir das oito 

variáveis (I1 a I8) que expressam a divulgação das políticas contabilísticas adotadas para o 

reconhecimento e mensuração das licenças de emissão e emissões de GEE: I1. Rec LEAG 

- Natureza do reconhecimento das LEAG; I2. Contrap Rec LEAG - Natureza do crédito de 

contrapartida ao reconhecimento das LEAG; I3. Mens inicial LEAG - Base de mensuração 

inicial das LEAG; I4. Mens subs LE - Base de mensuração subsequente das licenças de 

emissão; I5. Rec emissões GEE - Natureza do reconhecimento da obrigação pelas emissões 

de GEE; I6. Mens emissões GEE - Base de mensuração da obrigação pelas emissões de 

GEE; I7. Rec Exc Emissões - Natureza do reconhecimento da obrigação quando a 

estimativa de emissões reais excederem as licenças de emissão detidas no final de cada 

período de relato; I8. Rec LEA - Natureza do reconhecimento das licenças de emissão 

adquiridas para cumprimento das regras do CELE. Com a identificação destas políticas 

contabilísticas foi distinguido o nível de transparência do relato financeiro sobre licenças 

de emissão e emissões de GEE com base em duas medidas:  

 Índices de divulgação, que proporcionam evidência quantificável da estratégia de 

transparência seguida pelas entidades. 

 Abordagens contabilísticas divulgadas, conforme conceptualizado por reguladores 

e literatura prévia. 

As secções seguintes desenvolvem a definição das variáveis de transparência do relato 

financeiro, variáveis explicativas e variáveis de controlo, enquadrando-as na literatura 

existente. O quadro 15 apresenta um resumo dessas variáveis, a sua mensuração e as fontes 

da informação.  
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Quadro 15: Definição das variáveis 

Variável Tipo Descrição Mensuração Fonte 

ID 

Variável dependente (nível de 

transparência que considera a divulgação 
de políticas off-balance sheet e a não 

divulgação como falta de transparência) 

Índice de divulgação  Assume valores de 0 a 
8 

(soma das variáveis 

dummy I1 a I8) 

Notas  

 
(Demonstrações 

Financeiras 

anuais) 

ID.ND 

Variável dependente (nível de 

transparência que considera a não 
divulgação como falta de transparência) 

Índice de divulgação  

ID.LE Variável dependente (nível de 
transparência – Boas vs Más notícias - 

considera a divulgação de políticas off-

balance sheet e a não divulgação como 
falta de transparência) 

Índice de divulgação das LEAG 

Assume valores de 0 a 

4 
(soma das variáveis 

dummy I1 a I4 para LE 
ou I5 a I8 para eGEE) 

ID.eGEE 
Índice de divulgação das 

emissões de GEE e LE adquiridas 

ID.ND.LE Variável dependente (nível de 
transparência – Boas vs Más notícias - 

considera a não divulgação como falta de 

transparência) 

Índice de divulgação das LEAG 

ID.ND.eGEE 
Índice de divulgação das 

emissões de GEE e LE adquiridas 

IFRIC3_cost 

Variável dependente (nível de 
transparência – abordagem contabilística) 

Abordagem da IFRIC 3 – modelo 

do custo 

Variável dummy 
(assume o valor 1 se a 

abordagem é 

identificada e 0 se não 
foi identificada) 

Notas 
 

(Demonstrações 

Financeiras 
anuais) 

SubGov 

Abordagem do Subsídio 
Governamental (Ernst & Young, 

2009) 

NetLiab 
Abordagem do passivo líquido – 

net liability approach 

Inv_MP 
Abordagem dos inventários 

(modelo de produção da ANC) 

NCRF26 
Abordagem do apêndice à NCRF 

26 (da CNC) 

NRec 

Abordagem do não 

reconhecimento – off-balance 
sheet 

NDisc Abordagem de não divulgação 

BADF.IFRS Variável explicativa 

Bases de apresentação das 

demonstrações financeiras 
(BADF) em IFRS 

Variável dummy 

(assume o valor 1 se as 

BADF são em IFRS e 0 
se são normas 

nacionais) 

Notas 

 

(Demonstrações 
Financeiras 

anuais) 

Dim 

Variáveis de Controlo 

Dimensão 
Logaritmo do total dos 

ativos (em €) 

Demonstrações 
Financeiras 

anuais / base de 

dados Amadeus 

ROA Rendibilidade do Ativo 
Rácio EBIT para total 

dos ativos (em €) 

ROE Rendibilidade do Capital Próprio 

Rácio Resultado 

líquido para total do 
Capital Próprio (em €) 

ROS Rendibilidade das Vendas 

Rácio 

Vendas+Prestação 

Serviços para total dos 

ativos (em €) 

DebtE Rácio de Leverage  

Rácio total do Passivo 

para total do Capital 
Próprio (em €) 

DebtTA Rácio de Leverage 

Rácio total do Passivo 

para total dos ativos 

(em €) 

Audit 
Presença do relatório do auditor 
externo nas contas anuais 

Variável dummy 

(assume o valor 1 se 
existe o relatório e o 

valor 0 se não existe) 

Demonstrações 

Financeiras 

anuais 
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6.3.2.1. Variáveis dependentes 

A fim de medir o nível de transparência das divulgações financeiras sobre licenças de 

emissão e emissões de GEE, formulou-se o índice de divulgação (ID) já mencionado no 

capítulo 5. Na elaboração do ID, devido à escolha potencial das entidades por divulgar 

políticas off-balance sheet para as transações do CELE para efeitos de cumprimento, em 

particular pela questão da materialidade alegada frequentemente em relação às LEAG e 

emissões de GEE até ao limite daquelas permissões (Busch e Hoffman, 2011), questionou-

se a diferenciação do uso daquelas políticas no nível de transparência do relato financeiro 

sobre licenças de emissão e emissões de GEE. Assim, foram criados dois tipos de variáveis 

dicotómicas para cada sub-índice (I1 a I8), de acordo com o preconizado na secção 5.3.1: 

 As variáveis I1.dummy a I8.dummy, às quais foi atribuído o valor 1 se a entidade 

divulga uma política contabilística para reconhecimento e mensuração de licenças 

de emissão e emissões de GEE, excluindo a política de não reconhecimento de 

LEAG ou emissões de GEE e o valor 0 se não divulga uma política contabilística 

ou se divulga a política de não reconhecimento (off-balance sheet); 

 As variáveis I1.dummyND a I8.dummyND, às quais foi atribuído o valor 1 se a 

entidade divulga uma política contabilística para reconhecimento e mensuração de 

licenças de emissão e emissões de GEE, incluindo a política de não reconhecimento 

de LEAG ou emissões de GEE e o valor 0 se não divulga uma política contabilística. 

O índice de divulgação de políticas contabilísticas para reconhecimento e mensuração de 

licenças de emissão e emissões de GEE, excluindo a divulgação de políticas de não 

reconhecimento (off-balance sheet) – ID – corresponde ao somatório das variáveis 

dicotómicas I1.dummy a I8.dummy, que varia de 0 a 8, sendo que um valor igual ao limite 

superior corresponde à divulgação das políticas contabilísticas para todos os sub-índices 

referidos (I1 a I8) e o valor igual ao limite inferior corresponde à não divulgação de 

informação constante nos sub-índices e/ou à divulgação da política de não reconhecimento 

de LEAG e emissões de GEE. 

O índice de divulgação de políticas contabilísticas para reconhecimento e mensuração de 

licenças de emissão e emissões de GEE, incluindo a divulgação de políticas de não 

reconhecimento – ID.ND – corresponde ao somatório das variáveis dicotómicas 

I1.dummyND a I8.dummyND, que varia de 0 a 8, sendo que um valor igual ao limite 

superior corresponde à divulgação das políticas contabilísticas para todos os sub-índices 
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referidos (I1 a I8) e o valor igual ao limite inferior corresponde à não divulgação de 

qualquer informação constante nos sub-índices. A tabela 20 apresenta as descritivas 

sumárias para cada um destes índices. Nota-se um ligeiro aumento nas médias dos índices, 

face ao exposto no capítulo anterior, nas secções 5.3.1 e 5.4.2.2.1, devido à eliminação das 

11 observações. 

 

Tabela 20: Descritivas sumárias da transparência do relato financeiro por índices de divulgação 

Ver quadro 15 para definição das variáveis. 

Variável Obs Média DP Min Max 

ID 548 4,9543 2,9162 0 8 

ID.ND 548 5,6332 2,6389 0 8 

 

A revisão da literatura também sugeriu que as entidades divulgam menos “más notícias” 

como provisões e contingências do que “boas notícias”, como investimentos e gastos 

incorridos (Llena et al., 2007). Assim, o nível de transparência do relato financeiro sobre 

licenças de emissão e emissões de GEE é também desenvolvido, separando o índice de 

divulgação relacionado com licenças de emissão (políticas contabilísticas de 

reconhecimento e mensuração das licenças de emissão – variáveis dicotómicas I1 a I4), do 

índice de divulgação relativo a emissões de GEE (políticas contabilísticas de 

reconhecimento e mensuração das emissões de GEE e licenças de emissão adquiridas para 

cumprimento - variáveis dicotómicas I5 a I8). A divulgação de informação sobre licenças 

de emissão é identificada como uma “boa notícia”, uma vez que fornece à empresa recursos 

gratuitos que liquidam um determinado montante de emissões de GEE; já a divulgação de 

informação sobre emissões de GEE é conotada como uma “má notícia”, pelo 

reconhecimento do custo com a poluição que está a ocorrer pela atividade empresarial. 

Incluímos o item I8 - a aquisição das licenças de emissão - como parte dessas “más 

notícias”, pois representa a necessidade de adquirir licenças de emissão para cumprimento 

– um custo acrescido. Esta questão de divulgar mais informação “positiva” do que 

“negativa” é entendida como uma estratégia para incorporar valor no relato financeiro. 

Assim, quatro novas variáveis foram consideradas, distinguindo a influência que as 

divulgações de políticas off-balance sheet poderiam ter no índice de divulgação. A variável 

ID.LE representa o nível de transparência do tratamento contabilístico das licenças de 

emissão, a qual obtém o valor 0 se para cada um dos quatro itens de reconhecimento e 

mensuração (I1 a I4) não foi observada a divulgação, ou se foi observada a divulgação de 

políticas off-balance sheet, e o valor 4 se todos esses itens apresentam uma categoria de 
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divulgação; a variável ID.eGEE representa o nível de transparência do tratamento 

contabilístico de emissões de GEE e adquire o valor 0 se para cada um dos quatro itens de 

reconhecimento e mensuração (I5 a I8) não foi observada a divulgação, ou se foi observada 

a divulgação de políticas off-balance sheet, e o valor 4 se todos esses itens apresentam uma 

categoria de divulgação. O quadro 13 exposto na secção 5.3.1 expõe as categorias 

consideradas para cada um dos sub-índices (I1 a I8). 

A variável ID.ND.LE representa o nível de transparência do tratamento contabilístico das 

licenças de emissão, ao qual é atribuído valores entre 0 e 4, sendo que um valor igual ao 

limite superior corresponde à divulgação das políticas contabilísticas para todos os sub-

índices referidos (I1 a I4), incluindo a política de não reconhecimento das LEAG e o valor 

igual ao limite inferior corresponde à não divulgação de qualquer informação constante nos 

sub-índices; a variável ID.ND.eGEE representa o nível de transparência do tratamento 

contabilístico das emissões de GEE, ao qual é atribuído valores entre 0 e 4, sendo que um 

valor igual ao limite superior corresponde à divulgação das políticas contabilísticas para 

todos os sub-índices referidos (I5 a I8), incluindo a política de não reconhecimento das 

emissões de GEE e o valor igual ao limite inferior corresponde à não divulgação de 

qualquer informação constante nos sub-índices. 

A tabela 21 apresenta as descritivas sumárias dos índices de divulgação por estratégia de 

“boas” versus “más notícias”: ID.LE, ID.eGEE, ID.ND.LE e ID.ND.eGEE. 

 

Tabela 21: Descritivas sumárias da transparência do relato financeiro por índices de estratégia 

contabilística 

Ver quadro 15 para definição das variáveis. 

Painel A – Descritivas sumárias dos índices de divulgação por estratégia contabilística – NRec e NDiv 

Variável Obs Média DP Min Max 

ID.LE 548 2,7719 1,6418 0 4 

ID.eGEE 548 2,1823 1,4773 0 4 

Painel B – Descritivas sumárias dos índices de divulgação por estratégia contabilística – NDiv 

Variável Obs Média DP Min Max 

ID.ND.LE 548 3,0639 1,4692 0 4 

ID.ND.eGEE 548 2,5693 1,4222 0 4 

 

Uma segunda medida de análise ao nível de transparência incide nas abordagens 

contabilísticas conceptualizadas, pelos organismos reguladores ou por literatura prévia. 

Consideraram-se todas as abordagens contabilísticas descritas no capítulo 5: o modelo de 

custo prescrito na IFRIC 3 (IFRIC3_cost); a abordagem do subsídio governamental 
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(SubGov) conforme identificada por Ernst & Young (2009), a abordagem da net liability 

approach (NetLiab), a abordagem dos inventários (Inv_MP) conforme modelo de 

produção da ANC, a abordagem da Resolução de 8 de fevereiro de 2006 pelo ICAC, a 

abordagem do apêndice à NCRF 26 pela CNC (NCRF26), a abordagem de divulgar 

políticas off-balance sheet para licenças de emissão e emissões de GEE (NRec), e a 

abordagem de evitar a transparência do relato financeiro da temática através da lacuna de 

qualquer divulgação (NDisc). A abordagem do modelo de reavaliação, também prescrito 

na IFRIC 3 (IFRIC3_rev), não obteve frequências, pelo que não será novamente 

considerada. A tabela 22 apresenta as descritivas sumárias para as abordagens 

contabilísticas identificadas, sendo que a média de divulgação aumentou para todas as 

abordagens, em comparação com os resultados do capítulo 5, com exceção da abordagem 

de não divulgação (NDisc). 

 

Tabela 22: Descritivas sumárias da transparência do relato financeiro por abordagens contabilísticas 

Ver quadro 15 para definição das variáveis. 

Variável Obs Média DP Min Max 

IFRIC3_cost 548 0,0128 0,1124 0 1 

SubGov 548 0,1569 0,3641 0 1 

NetLiab 548 0,0511 0,2204 0 1 

Inv_MP 548 0,0109 0,1042 0 1 

ICAC 548 0,0438 0,2048 0 1 

NCRF26 548 0,0511 0,2204 0 1 

NRec 548 0,0420 0,2007 0 1 

NDisc 548 0,1369 0,3440 0 1 

 

A secção seguinte apresenta a definição da variável explicativa - as bases de apresentação 

dos relatórios financeiros. 

 

 

6.3.2.2. Variáveis explicativas 

A variável explicativa de interesse neste capítulo refere-se à distinção entre o normativo 

contabilístico que está na base da divulgação da informação financeira. A definição da 

amostra faz com que, potencialmente, se depare com contas preparadas de acordo com as 

IFRS, de forma obrigatória ou permitida pela regulação nacional, e com contas preparadas 

de acordo com os normativos contabilísticos nacionais. Salvaguarda-se, novamente, que 

foram incluídas na amostra, as subsidiárias incluídas nas contas consolidadas através do 

método de consolidação integral, por se considerar que aquelas serão a primeira fonte de 
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informação para os stakeholders. Por este motivo, entidades que aqui se apresentam com 

tratamentos contabilísticos preparados de acordo com as IFRS, poderão apresentar as suas 

contas individuais em normas nacionais. Mas, considerando que as IFRS apresentam uma 

lacuna de regulação específica, e que as estruturas conceptuais dos reguladores português, 

espanhol e francês, não contradizem a do IASB, será de considerar a potencial influência 

que as entidades subsidiárias terão no relato do grupo. Allini et al. (2018) apresentam um 

argumento semelhante para aferir se existe influência dos reguladores locais nas contas 

consolidadas. Acautela-se que apenas foram incluídas na amostra as entidades que 

pertenciam aos PNALEs português, francês e espanhol, tendo sido excluídas aquelas que 

apresentavam entidades com instalações em outros países europeus. A tabela 23 apresenta 

as frequências para os normativos contabilísticos que estão na base do relato financeiro das 

entidades da amostra. 

Tabela 23: Frequências da variável Normativo contabilístico 

Normativo contabilístico (NC) Freq Perc 

IAS/IFRS 356 64,96 

NC espanhol 80 14,60 

NC francês (cooperativo) 15 2,74 

NC português 97 17,70 

Total 548 100,00 

 

Considerando literatura prévia (Inchausti, 1997; Mateos-Ansótegui e Bilbao-Estrada, 

2007; Fornaro et al., 2009; Warwick e Ng, 2012; Gallego-Álvarez et al., 2016), distingue-

se as práticas contabilísticas por normativos que incluem a regulamentação obrigatória do 

tema versus os que conduzem ao julgamento profissional. Assim, a variável bases de 

apresentação das demonstrações financeiras em IFRS (BADF.IFRS) é uma variável dummy 

que toma o valor 1 para observações em IFRS, e o valor 0 para representar observações em 

normativo nacional, seja ele português, espanhol ou francês. A tabela 24 apresenta as 

estatísticas descritivas para a variável BADF.IFRS, em termos gerais e por país. 

 

Tabela 24: Descritivas sumárias da variável dummy BADF.IFRS 

Painel A – Estatísticas sumárias gerais 

Variável Obs Média DP Min Max 

BADF.IFRS 548 0,6496 0,4775 0 1 

 

Painel B – Estatísticas sumárias por país 

Variável Obs Média DP Min Max 

BADF.IFRS Espanha 295 0,7288 0,4453 0 1 

BADF.IFRS França 88 0,8295 0,3782 0 1 

BADF.IFRS Portugal 165 0,4121 0,4937 0 1 
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No painel A da tabela 24 é possível verificar que uma maioria de observações respeita à 

apresentação das demonstrações financeiras em IFRS. No painel B constatamos que a 

presença de relato financeiro em normas nacionais verifica-se maioritariamente na amostra 

das entidades portuguesas. Ressalva-se ainda que, em Portugal, as entidades incluídas no 

perímetro de consolidação de entidades com relato financeiro preparado em IFRS, podem 

optar, nas suas contas individuais, pela adoção das IFRS. Mas em França e Espanha o 

regulador não permite essa opção, tendo as contas individuais de ser preparadas no âmbito 

dos normativos nacionais. No entanto, o modelo da presente investigação, pretendeu 

analisar os relatórios e contas que estavam disponíveis, sendo muitas vezes este, o da 

empresa-mãe. Considerou-se que poderia haver uma influência das políticas contabilísticas 

adotadas entre as entidades do grupo, i.e., da mesma forma que a empresa-mãe influencia 

as suas subsidiárias na divulgação de informação financeira, as subsidiárias também 

poderiam influenciar a divulgação de informação da empresa-mãe, em particular, quando 

a empresa-mãe se depara com a lacuna de regulação contabilística do IASB. Por esse facto, 

na definição dos instrumentos de recolha – secção 4.4.2 - incluiu-se o relato financeiro 

transparecido no relatório da empresa-mãe como relato da sua subsidiária (com exceção 

quando esta divulga o seu relatório e contas separado). O apêndice II apresenta um quadro 

que divulga a lista de entidades subsidiárias por empresa-mãe. 

 

 

6.3.2.3. Variáveis de controlo 

As variáveis de controlo selecionadas têm por base a literatura existente que comprova a 

influência de determinados fatores, entre eles: a dimensão, as medidas de rendibilidade, o 

risco financeiro – leverage, a presença de auditoria às contas e o setor de atividade. 

 

 Dimensão 

O tamanho de uma entidade é frequentemente considerado como uma variável que 

influencia positivamente a divulgação de informação, uma vez que enfatiza que as grandes 

empresas são politicamente mais sensíveis, enfrentando pressões que as entidades de menor 

dimensão não têm (Watts e Zimmerman, 1978). A visibilidade destas entidades em termos 

políticos e para o público em geral conduz a que as mesmas fiquem sujeitas a um nível de 

escrutínio mais elevado, em especial no que se refere a divulgações referentes a emissões 
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de gases poluentes (Freedman e Jaggi, 2005). Do balanceamento entre custo e benefício, 

Prado-Lorenzo et al. (2009) referem que os custos de preparar informação e divulgar na 

internet provavelmente não estarão relacionados com a dimensão da entidade. Contudo, os 

benefícios potenciais serão maiores para entidades de maior dimensão, uma vez que existe 

uma relação direta entre os custos de divulgar e os benefícios obtidos. Clarkson et al. 

(2008), Prado-Lorenzo et al. (2009), Matsumura et al. (2011), Luo et al. (2012) concluem 

que as grandes empresas divulgam mais informações relacionadas com emissões de GEE. 

São várias as mensurações usadas para esta variável, sendo que para o presente estudo foi 

utilizado o logaritmo do total do ativo de acordo com Inchausti (1997), Cormier et al. 

(2005), Gallego-Álvarez et al. (2016).  

 

 Leverage  

Medidas de leverage estão associadas ao risco da dívida, ou seja, argumenta-se que os 

rácios informam investidores, financiadores e outros credores do risco de default da 

entidade e, portanto, pode levar a que aqueles evitem investir e financiar a entidade. 

Frequentemente utilizado como covenant, é tendencialmente argumentado que os gestores 

adotam políticas contabilísticas que evitem um rácio elevado (Freedman e Jaggi, 2005; 

Iatridis, 2008; Prado-Lorenzo et al., 2009; Yip et al., 2011). Assim, quanto mais elevado o 

rácio de leverage, mais divulgações as entidades efetuam de forma a reduzir assimetrias de 

informação entre investidores, financiadores e outros stakeholders. São alguns os rácios de 

leverage usados na literatura para medir os níveis de endividamento de uma empresa, pelo 

que se optou por incluir duas delas: o rácio do total do passivo em relação ao total do capital 

próprio (Prado-Lorenzo et al., 2009; Ortas et al., 2015; Gallego-Álvarez et al., 2016) e o 

rácio do total do passivo em relação ao total do ativo (Luo et al., 2012; Chang, 2015).  

 

 Rendibilidade 

No âmbito da divulgação de informação, literatura prévia indica que entidades com um 

melhor desempenho podem ser mais transparentes quanto às suas atividades internas 

(Inchausti, 1997; Jaggi et al., 2018) e é expectável que entidades mais rentáveis apresentem 

mais divulgações para justificar aquelas “boas” notícias (Roberts, 1992). São poucos os 

estudos prévios que concluem por uma influência estatisticamente significativa entre a 

divulgação de informação e a rendibilidade. Porém, Qiu et al., (2016) referem que são 

vários os argumentos teóricos que suportam uma relação positiva entre as divulgações e a 
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rendibilidade, e portanto, é razoável presumir que entidades com maior rendibilidade, ainda 

que com menos recursos, apresentem mais divulgações.  

Vários estudos utilizam simultaneamente a rendibilidade do ativo (ROA) e a rendibilidade 

do capital próprio (ROE) para mensurar a rendibilidade da entidade, uma vez que o 

primeiro reflete um desempenho operacional enquanto o segundo um desempenho 

financeiro (Inchausti, 1997; Prado-Lorenzo et al., 2009; Qiu et al., 2016). Adicionalmente, 

introduz-se a rendibilidade das vendas (ROS) uma vez que este representa o retorno a curto 

prazo (Liu et al., 2016), e é teoricamente pressuposto que o volume de negócios está 

diretamente relacionado com o desempenho ambiental da entidade (Hart e Ahuja, 1996; 

Russo e Fouts, 1997; Qiu et al., 2016).  

No presente estudo são utilizadas as três variáveis de rendibilidade, sendo a ROA medida 

pelo rácio entre o resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) e o 

total do ativo, a ROE pelo rácio entre o resultado líquido do período e o total do capital 

próprio, e a ROS pelo rácio entre o total do volume de negócios líquido e o total do ativo. 

 

 Presença de relatório de auditor externo 

A certificação da prática contabilística proporciona uma maior credibilidade às 

demonstrações financeiras (Dechow et al., 2010). É assim expectável, que a existência de 

certificação legal das contas tenha um impacto positivo na divulgação de informação. A 

variável relativa à presença de um relatório de auditor externo é uma variável dicotómica 

a qual toma o valor 1 se o relatório anual incorpora o relatório do auditor e o valor 0 se não 

é apresentado o relatório do auditor. 

 

 Setor de atividade económica 

É sugerido pela literatura prévia que as práticas de divulgações financeiras são parte da 

cultura da empresa (Monteiro e Aibar-Gúzman, 2010; Barros e Monteiro, 2012; 

Mohammed, 2018). Entidades com atividades ambientalmente sensíveis sujeitam-se a 

regulações ambientais e, consequentemente, ficam sujeitas ao cumprimento de requisitos 

mais exigentes (Monteiro e Aibar-Gúzman, 2010). Ainda que neste estudo os requisitos 

ambientais sejam similares para todas as entidades, é razoável esperar que as práticas de 

relato financeiro variem entre setores, dependendo da propensão à emissão de GEE a que 

estão sujeitos. Acresce a este facto a perceção dos stakeholders e a sensibilidade que cada 

entidade tem para lidar com essa perceção. Se a entidade não divulgar informação sobre as 
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transações do CELE a que ficou sujeita para efeitos de cumprimento, os utilizadores da 

informação podem percecionar um sinal de falta de transparência e, portanto, a entidade 

pode ser incentivada a incorporar nas suas contas anuais, informação financeira adicional, 

havendo aqui uma relação positiva entre o nível de transparência da informação e o setor 

de atividade. 

Para atribuir o setor de atividade a cada instalação, ao recolher os dados relativos a 

emissões de GEE no relatório disponível no site da C.E.54, foi possível aceder ao código 

principal da atividade relacionada com as emissões. Assim, o código considerado para 

distinguir as instalações e, posteriormente, as entidades por sector, foi por indicação do 

código disponível naquele relatório. Foram assim criadas variáveis dicotómicas para cada 

um dos setores da amostra (tabela 25). 

 

Tabela 25: Frequências da variável Sector de atividade económica 

Setor Freq. Percent 

Aviação 9 1,64 

Cimento 56 10,22 

Combustão 231 42,15 

Pasta e Papel 102 18,61 

Produção de eletricidade 67 12,23 

Refinarias de petróleo 6 1,09 

Siderurgia 42 7,66 

Vidro 35 6,39 

 548 100.00 

 

A tabela 26 apresenta as descritivas sumárias das variáveis de controlo. 

 

Tabela 26: Descritivas sumárias das variáveis de controlo 

Ver quadro 15 para definição das variáveis. 

Variável Obs Média DP Min Max 

Dim 548 19,5247 1,9569 14,4998 24,5375 

ROA 548 0,0516 0,1198 -1,2022 0,5791 

ROE 548 0,0998 0,3399 -2,8407 4,0087 

ROS 548 0,8216 0,5136 0,0082 3,0855 

DebtE 548 1,7862 3,2370 -28,0376 33,1463 

DebtA 548 0,5545 0,2751 -1,1387 1,5476 

Audit 548 0,8431 0,3641 0 1 

 

 

                                                 
54 Para obter os dados sobre as LEAG e as emissões de GEE verificadas, recorreu-se ao relatório Verified Emissions for 2014 da C.E., 

disponível no site http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry/documentation_en.htm. Consulta em 31 de Janeiro de 2019. 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry/documentation_en.htm
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De forma a classificar as características económico-financeiras das entidades, optou-se por 

usar as variáveis de controlo categorizadas em percentis nas técnicas de dados em painel. 

Assim, com exceção da variável Audit, as restantes variáveis foram categorizadas em 3 

escalas, “1 - pequenas”, “2 - médias” e “3 - grandes”, da seguinte forma: até ao percentil 

25 foi escalado a classe 1, entre o percentil 25 (inclusive) e o percentil 75 (inclusive) foi 

definida a classe 2, e a partir do percentil 75 foi categorizado como classe 3. 

 

A secção seguinte respeita à descrição do modelo e das técnicas estatísticas para análise 

dos dados. 

 

 

6.3.3. Modelo e técnicas para análise dos dados 

O modelo econométrico proposto para testar H1 diferencia-se de literatura anterior por 

propor que o nível de transparência do relato financeiro das licenças de emissão e emissões 

de GEE é uma função do fator regulatório para o relato financeiro. Assim, estima-se a 

seguinte relação: 

 

Transparência Relatoit = f (Normativo Contabilístico it, variáveis de controlo it) 

(Modelo 1) 

 

Interpreta-se a transparência do relato financeiro das licenças de emissão e emissões de 

GEE (Transparência Relato) em duas variáveis dependentes: um índice de divulgação de 

informação e a abordagem contabilística conceptualizada na literatura. Assim, as seguintes 

equações expressam o modelo estimado, apresentando como variáveis dependentes duas 

proxies para a transparência da informação: 

 

IDit = β0 + β1BADF.IFRSit + øXit+ εit                                                                                                          (Equação 1) 

AbContit = β0 + β1BADF.IFRSit + øXit+ εit                                                                                 (Equação 2) 

Onde: 

i e t são relativos à entidade e ao ano, respetivamente; 

ID é uma mensuração para a transparência do relato financeiro das licenças de emissão e emissões de GEE, 

representado por estratégia contabilística através de índices de divulgação (ID). Este índice será analisado: 

considerando a divulgação de políticas de não reconhecimento como contributo positivo para o índice 

(ID.ND) e considerando a dita divulgação como redutora da transparência do relato financeiro (ID). O 
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índice também terá como proxies a divulgação de políticas contabilísticas estritamente referentes a “boas 

notícias” ou a “más notícias”, com a divulgação de políticas de não reconhecimento como contributo 

negativo para o índice (ID.LE e ID.eGEE) e com a política de não reconhecimento como sendo um 

contributo positivo para a transparência (ID.ND.LE e ID.ND.eGEE); 

AbCont é uma mensuração para a transparência do relato financeiro das licenças de emissão e emissões de 

GEE representado por abordagens contabilísticas: a abordagem do custo da IFRIC 3 (IFRIC3_cost); a 

abordagem do subsídio governamental (SubGov) conforme identificada por Ernst & Young (2009), a 

abordagem da net liability approach (NetLiab), a abordagem dos inventários (Inv_MP) conforme modelo 

de produção da ANC, a abordagem da Resolução de 8 de fevereiro de 2006 do ICAC (ICAC); a abordagem 

do apêndice à NCRF 26 pela CNC (NCRF26), a abordagem de divulgar que não foi adotado um tratamento 

contabilístico para licenças de emissão e emissões de GEE (NRec), e a abordagem de não efetuar qualquer 

divulgação (NDisc); 

BADF.IFRS é uma variável dicotómica que assume o valor 1 se a entidade adota as IFRS como base de 

apresentação das demonstrações financeiras e 0 se a entidade adota as normas nacionais; 

X diz respeito às variáveis de controlo: dimensão da entidade, rendibilidade do ativo, rendibilidade de 

capital próprio, rendibilidade das vendas, rácio debt to equity, rácio debt to total assets, presença de relatório 

do auditor externo; 

εit corresponde ao efeito específico da empresa (ƞit) mais o efeito específico do tempo (dit) e a perturbação 

aleatória (ʋit). 

 

De forma a proceder a uma observação das políticas contabilísticas divulgadas pelas 

entidades tendo por base o normativo contabilístico que aplicam, nomeadamente critérios 

de reconhecimento e mensuração, primeiramente efetuou-se uma análise univariada dos 

dados. Para o efeito, as variáveis sobre as práticas contabilísticas a usar serão as que 

categorizam a informação divulgada. A análise descritiva incidirá, em particular, em 

medidas de frequências e de tendência central - média, as quais são apresentadas em 

tabelas, para dar a conhecer a percentagem de divulgação de cada aspeto de 

reconhecimento e mensuração, de acordo com o efetuado por literatura prévia (PWC e 

IETA, 2007; Lovell et al., 2010; Ernst & Young, 2010, Warwick e Ng, 2012; Black, 2013). 

De seguida procede-se a uma análise bivariada entre as variáveis que expressam o nível de 

transparência do relato financeiro das licenças de emissão e emissões de GEE (índices de 

divulgação e abordagens contabilísticas), a variável explicativa e variáveis de controlo. 

Para o efeito é usado o coeficiente de Spearman, dado que é uma medida não paramétrica 

de dependência estatística entre a classificação de duas variáveis. O coeficiente apresentado 

avalia a intensidade da relação entre duas variáveis através do uso de uma função 

monótona, apresentando correlações perfeitas de -1 a +1, e as restantes no intervalo 
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daquelas. Este coeficiente é adequado para variáveis contínuas e discretas (incluindo 

variáveis ordinárias). 

 

Os desenvolvimentos das técnicas de dados de painel permitem tratar de forma 

independente o conjunto de dados de um determinado indivíduo no tempo, o que é 

conhecido como os efeitos individuais (Labras e Torrecillas, 2014). Inchausti (1997), Al-

Tuwaijri et al. (2004), Delmas e Nairn-Birch (2011), Apergis et al., (2013), Matsumura et 

al. (2014), Rokhmawati et al. (2015) ou Qian e Schaltegger (2017) são alguns estudos que 

aplicaram aquelas técnicas na área de relato ambiental. Pindado e Requejo (2016) indicam 

que, em análises entre indivíduos, é controlada a heterogeneidade inobservável o que 

permite estudar a dinâmica dos indivíduos num período de tempo e elimina o enviesamento 

da agregação. Assim, em primeiro, para a equação 1, foi avaliado se era apropriado o uso 

de modelos em painel ou o modelo de regressão. O multiplicador de Lagrange de Breusch-

Pagan indica se a heterogeneidade não observada é significativa entre as empresas, e ao 

rejeitar essa hipótese, conclui-se que o modelo de regressão simples não é apropriado pois 

existe variância significativa entre entidades. 

Os modelos estáticos de dados em painel, o modelo de efeitos fixos e o modelo de efeitos 

aleatórios, são distintos no tratamento dos componentes dos erros, o que depende de 

existirem efeitos individuais ou heterogeneidade não observada. O teste de Hausman 

compara os dois estimadores, sob a hipótese nula de que a diferença nos coeficientes não é 

sistemática, e indica qual estimador é mais apropriado. Se se rejeita a hipótese nula, a 

diferença nos estimadores é significativa, pelo que sugere o modelo de efeitos fixos como 

mais conveniente. 

O teste de Wooldridge testa a autocorrelação idiossincrática dos erros, em que a rejeição 

da hipótese nula indica que há um problema de autocorrelação, que deve ser corrigido. Para 

cada equação foi testada a autocorrelação de primeira ordem, a qual foi corrigida sempre 

que verificada.  

O teste modificado de Wald calcula uma estatística baseada na distribuição qui-quadrado 

sob a hipótese nula de homocedasticidade, i.e., variância nula. A rejeição constante do teste 

indicou heterocedasticidade e, portanto, as estimativas de erro padrão foram corrigidas para 

a condição de homocedasticidade através de um Panel Corrected Standard Errors 

Regression. Esta permite também a correção da autocorrelação de primeira ordem, sempre 

que verificada, através do estimador de Prais-Winsten. Este é um procedimento de 
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Generalized Least Squares que usa dados quasi-diferenciados, ou as variações das 

variáveis corrigidas para a primeira observação. 

 

Como também foi definido como proxy para a transparência do relato financeiro a 

identificação de uma determinada abordagem contabilística, a equação 2 é baseada num 

modelo de escolha binária. Aquela expressa a probabilidade de a entidade adotar uma 

abordagem contabilística, dependendo do fator regulatório e de características individuais, 

o que resulta num modelo de regressão logística em que a distribuição normal é substituída 

pela logística (Verbeek, 2017). Contudo, à parte dos sinais dos coeficientes, o valor destes 

não é fácil de interpretar diretamente. Para estimar os parâmetros destes modelos é muito 

comum a utilização do método de máxima verosimilhança, o qual assume que os 

regressores não são colineares. Consequentemente, a função loglikelihood é globalmente 

côncava e a convergência do algoritmo iterativo de máxima verossimilhança está garantido. 

A divulgação de uma abordagem contabilística verificou-se, para algumas abordagens 

conceptualizadas, ser um evento raro. Neste sentido, o nível de transparência da informação 

para a amostra, apurado através da divulgação plena de abordagens contabilísticas, é 

reduzido. Assim, de forma a minimizar o enviesamento da estimação de máxima 

verossimilhança face à amostra reduzida, foi usada a Penalized Maximum Likelihood 

Estimation de Firth (1993), pois em casos de “separação”, permite convergência para 

estimativas finitas.  

A secção 4.5 apresenta, em maior pormenor, as opções de métodos e técnicas estatísticas 

utilizadas no presente estudo.  

 

A secção seguinte apresenta os resultados e a discussão para os modelos definidos. 
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6.4. Resultados e discussão  

6.4.1. A divulgação das políticas contabilísticas relativas a licenças de emissão 

e emissões de gases com efeito de estufa por normativo contabilístico 

6.4.1.1. Análise univariada 

De seguida, procede-se à análise descritiva dos níveis de divulgação das políticas 

contabilísticas de reconhecimento e mensuração de informação relacionada com licenças 

de emissão e emissões de GEE, evidenciando as mesmas por normativo contabilístico 

aplicado e por país. Das descritivas sumárias das variáveis explicativas, apresentadas na 

secção 6.3.2.2, verificou-se que a média das observações de 65% respeitam à apresentação 

de contas em IFRS. Verificou-se ainda, que é nas entidades portuguesas que se obtém uma 

maior proporção de apresentação das contas em normativo nacional. A tabela 27 

complementa aquela análise, descriminando as frequências da adoção do normativo 

contabilístico por país, o qual indica que 14,60% respeitam a observações das contas do 

plano de contabilidade espanhol, 2,74% ao francês e 17,70% ao português. 

 

Tabela 27: Frequências da variável Normativo Contabilístico por país 

BADF 
Espanha França Portugal Total 

Freq Perc Freq Perc Freq Perc Freq Perc 

IFRS 215 72,88 73 82,95 68 41,21 356 64,96 

NC espanhol 80 27,12     80 14,60 

NC francês   15 17,05   15 2,74 

NC português     97 58,79 97 17,70 

Total 295 100,00 88 100,00 165 100,00 548 100,00 

 

De seguida, apresenta-se a análise descritiva da divulgação de informação, por política 

contabilística, distinguida por normativo contabilístico. A tabela 28 indica que apenas na 

aplicação do normativo francês (cooperativo), as entidades não divulgam informação sobre 

o reconhecimento das LEAG. Identifica-se que é com a aplicação do normativo espanhol 

que mais entidades divulgam aquela informação, sendo que, também com os PCGA 

portugueses e internacionais se obtém uma maioria de divulgações sobre o reconhecimento 

das LEAG. É perante a aplicação das IFRS que se verifica que sensivelmente 18% não 

divulgam qualquer informação sobre LEAG ou referem que apenas o fazem quando as 

emissões de GEE excedem as toneladas de emissões atribuídas gratuitamente. 
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Tabela 28: Frequências da divulgação do reconhecimento das LEAG 

NC = Normativo contabilístico 

As LEAG são reconhecidas? 
IFRS NC espanhol NC francês NC português 

Freq Perc Freq Perc Freq Perc Freq Perc 

Sim 245 68,82 79 98,75   85 87,63 

Não 35 9,83     2 2,06 

Apenas quando as emissões 

excedem as LEAG 
9 2,53       

Não tem LEAG 2 0,56     1 1,03 

Não divulga 65 18,26 1 1,25 15 100,00 9 9,28 

 

A tabela 29 (painéis A a D) apresenta as frequências de divulgação sobre as políticas 

contabilísticas adotadas para as LEAG, distinguidas pelos normativos contabilísticos.  

O painel A, relativo ao reconhecimento das LEAG, indica que é em normativo 

internacional que se verifica a maior disparidade destas práticas contabilísticas, ainda que 

a maioria opte pelo reconhecimento como ativo intangível. Entre a divulgação do não 

reconhecimento das LEAG – divulgação de políticas off-balance sheet - e a não divulgação 

da natureza do reconhecimento, as entidades que preparam as suas contas em IFRS refletem 

30% de observações, que minimizam as informações transmitidas aos seus stakeholders. É 

com a aplicação do normativo espanhol que se verifica o maior cumprimento do mesmo, 

com quase 99% a indicarem reconhecer as LEAG como ativo intangível, de acordo com a 

Resolução de 8 de fevereiro de 2006 do ICAC. 

 

Relativamente à contrapartida no reconhecimento das LEAG (painel B), é nos normativos 

nacionais, português e espanhol, que existe a indicação para registo do mesmo em capital 

próprio. No normativo português, as observações em rendimento diferido respeitam à 

adoção da IT 4 que vigorava antes do ano 2010. Nas IFRS é considerado o reconhecimento 

da contrapartida em rendimentos diferidos, assim como o reconhecimento alternativo do 

subsídio como dedução à quantia escriturada do ativo, tal como preconizado pela IAS 20, 

o que se verifica acontecer em 3% das observações, não sendo significativo. 

 

No que se refere às frequências de divulgação da mensuração inicial das LEAG (painel C), 

o valor de mercado prevalece como a política contabilística mais adotada, sendo inequívoca 

no normativo espanhol. No normativo português, é identificado o uso distinto das 

expressões “justo valor” e “valor de mercado”, apesar de se atentar que o segundo é 

utilizado como forma de mensuração do primeiro. Em IFRS, verifica-se novamente a 

diversidade de expressões para a divulgação da base de mensuração inicial das LEAG, 

tendo-se identificado 6 expressões usadas na divulgação da informação. 



237 

 

No painel D, que respeita à divulgação do modelo de mensuração subsequente das licenças 

de emissão, afere-se que é pouco conclusiva na medida em que se verifica uma diversidade 

de práticas, mesmo na existência de normas específicas. Os resultados descritivos indicam 

que, na aplicação das IFRS, a base mais utilizada é o custo menos perdas por imparidade, 

à semelhança do prescrito na IFRIC 3 e pelo ICAC, em 2006 e 2013, seguida do custo 

histórico. A não divulgação assume proporções mais elevadas em comparação com os 

critérios anteriores. No normativo português verifica-se uma igual dispersão das 

divulgações, sendo o modelo do custo (custo inicial menos amortizações acumuladas 

menos perdas de imparidade acumuladas), a base mais divulgada. É seguida pelo modelo 

do justo valor, sendo que esta não está prescrita no apêndice à NCRF 26. 

 

Tabela 29: Frequências do relato financeiro sobre LE por normativo contabilístico 

I1. Rec LEAG - Natureza do reconhecimento das LEAG; I2. Contrap Rec LEAG - Natureza do crédito de contrapartida ao 

reconhecimento das LEAG; I3. Mens inicial LEAG - Base de mensuração inicial das LEAG; I4. Mens subs LE - Base de mensuração 

subsequente das LEAG. NC = Normativo Contabilístico. 

Painel A – Reconhecimento das LEAG 

I1. Rec LEAG 
IFRS NC espanhol NC francês NC português 

Freq Perc Freq Perc Freq Perc Freq Perc 

1 - Ativo intangível 222 62,36 79 98,75   82 84,54 

2 – Inventários 22 6,18       

3 – Ativo financeiro       3 3,09 

4 – Outro ativo corrente 5 1,40       

0 - Não divulga 70 19,66 1 1,25 15 100,00 9 9,28 

99 – Não aplicável 37 10,39     3 3,09 
 

Painel B – Reconhecimento da contrapartida das LEAG 

I2. Contrap Rec LEAG 
IFRS NC espanhol NC francês NC português 

Freq Perc Freq Perc Freq Perc Freq Perc 

1 - Capital próprio    65 81,25   64 65,98 

2 – Outros passivos não correntes 7 1,97       

3 - Passivo       4 4,12 

4 – Passivo financeiro       3 3,09 

5 – Passivo - Quotas atribuídas pelo 

Estado 
4 1,12       

6 – Rendimento diferido 145 40,73     9 9,28 

7 – Subsídio do governo 45 12,64 7 8,75     

8 – Subsídio deduzido à quantia 

escriturada 
11 3,09       

9 – Rendimento - Subsídio à 

exploração 
5 1,40       

10 – Outros rendimentos operacionais 7 1,97       

0 - Não divulga 95 26,69 8 10,00 15 100,00 14 14,43 

99 - Não aplicável 37 10,39     3 3,09 
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Painel C – Mensuração inicial das LEAG 

I3. Mens inicial LEAG 
IFRS NC espanhol NC francês NC português 

Freq Perc Freq Perc Freq Perc Freq Perc 

1 - Custo de aquisição 6 1,69 2 2,50     

2 - Justo valor       15 15,46 

3 - Valor de mercado 175 49,16 64 80,00   64 65,98 

4 – Preço 7 1,97       

5 - Preço médio cotado 7 1,97       

6 – Zero 41 11,52       

7 - Valor simbólico 6 1,69 7 8,75     

0 - Não divulga 77 21,63 7 8,75 15 100,00 15 15,46 

99 – Não aplicável 37 10,39     3 3,09 

 

Painel D – Mensuração subsequente das LE 

I4. Mens subs LE 
IFRS NC espanhol NC francês NC português 

Freq Perc Freq Perc Freq Perc Freq Perc 

1 – Custo histórico 58 16,29 4 5,00   6 6,19 

2 – Custo - amortizações acumuladas       15 15,46 

3 – Custo - perdas imparidade 

acumuladas 
120 33,71 43 53,75   5 5,15 

4 – Modelo do custo       25 25,77 

5 - First in First Out 2 0,56       

6 – Custo ou VRL, o mais baixo 6 1,69       

7 – Justo valor 12 3,37     20 20,62 

8 – Modelo da revalorização       5 5,15 

9 – Net liability approach   7 8,75   1 1,03 

10 – Net asset approach 7 1,97       

0 - Não divulga 114 32,02 26 32,50 15 100,00 17 17,53 

99 – Não aplicável 37 10,39     3 3,09 

 

 

A tabela 30 (painéis A a D) apresentam as frequências de divulgações de informação 

financeira sobre as emissões de GEE e licenças de emissão adquiridas, por normativo 

contabilístico. 

Em relação ao reconhecimento das emissões de GEE (painel A), obtém-se resultados 

díspares na aplicação das normas portuguesas. Atribui-se este facto à alteração normativa 

que ocorreu em 2010, sendo que nos períodos 2008 e 2009, como já referido, vigorava um 

tratamento contabilístico distinto prescrito pela IT 4. Verifica-se ainda que, em normativo 

internacional, a maioria das observações indica que é reconhecida uma provisão, um 

passivo ou gastos operacionais, indiciando que existem esforços para reconhecer a 

obrigação pelas emissões de GEE. Porém, quase 20% das observações em IFRS divulga a 

aplicação de políticas off-balance sheet, o que significa o não reconhecimento das emissões 

de GEE. 
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No que respeita à base de mensuração da obrigação por emissões de GEE realizadas (painel 

B), é a divulgação que parece trazer mais diversidade ao relato financeiro, mesmo na 

adoção do normativo espanhol, para o qual se tem verificado uma divulgação de 

cumprimento com a norma. Identifica-se que as bases mais divulgadas e, portanto, com 

maior consenso na prática empresarial, são o custo e a quantia escriturada das licenças de 

emissão. O ICAC aponta para que o façam primeiro, em relação às LEAG ainda detidas, 

pela proporção das emissões realizadas face às emissões totais estimadas, e posteriormente, 

pelas licenças detidas, pela fórmula do custo médio ponderado. Esta é apenas seguida por 

sensivelmente 23% (entre o custo médio acrescido da melhor estimativa e a quantia 

escriturada das licenças com referência ao preço médio de aquisição). Estes resultados 

estão em linha com Mateos-Ansótegui e Bilbao-Estrada (2007) que argumentaram o 

protagonismo da “melhor estimativa” como base de mensuração, criando assim alguma 

margem para o uso de mais do que uma medida específica, que agora se verifica não ser 

esclarecida no relatório financeiro. No normativo internacional, a diversidade é mais 

significativa, sendo a base mais utilizada a quantia escriturada das licenças de emissão 

detidas, a qual é acrescida de estimativas que correspondem às emissões realizadas para as 

quais não tenham as equivalentes licenças. 

 

O painel C apresenta as frequências relativas à divulgação do reconhecimento das emissões 

de GEE no caso específico destas excederem as licenças detidas, onde se verificam 

percentagens significativas para a não divulgação. Este resultado pode ser justificado pelo 

facto de a entidade efetuar o mesmo tratamento contabilístico, quer esteja em excesso face 

às licenças detidas ou não. As normas portuguesas obtêm uma percentagem de não 

divulgação menos significativa, precisamente porque é prescrito um tratamento 

contabilístico, que distingue o tratamento contabilístico do reconhecimento das emissões 

de GEE caso estas estejam acima das licenças de emissão detidas. Não obstante, o 

reconhecimento como provisão é a prática contabilística mais divulgada, até porque em 

qualquer normativo o enquadramento daquele excesso seria na norma de provisões e 

passivos contingentes, sempre que se adequasse aos conceitos da Estrutura Conceptual. 

 

No que respeita à aquisição de licenças de emissão para cumprir com a obrigação de entrega 

de licenças de emissão equivalentes às emissões realizadas, a maioria das observações 

indica que a natureza no reconhecimento mais divulgada é como ativo intangível (painel 

D), seja qual for o normativo contabilístico de base. Releva-se contudo que, em normativo 
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internacional, uma parte menos relevante, o faz como inventário (seguindo o previsto pela 

ANC ou pela USofA 101.21). 

 

Tabela 30: Frequências do relato financeiro sobre emissões de GEE por normativo contabilístico 

I5. Rec emissões GEE - Natureza do reconhecimento da obrigação pelas emissões de GEE; I6. Mens emissões GEE - Base de mensuração 

da obrigação pelas emissões de GEE; I7. Rec Exc Emissões - Natureza do reconhecimento da obrigação quando a estimativa de emissões 

reais excederem as LE detidas no final de cada período de relato; I8. Rec LEA - Natureza do reconhecimento das LE adquiridas para 

cumprimento das regras do CELE. NC = Normativo Contabilístico. 

Painel A – Reconhecimento das emissões de GEE 

I5. Rec emissões GEE 
IFRS NC espanhol NC francês NC português 

Freq Perc Freq Perc Freq Perc Freq Perc 

1 – Amortização do ativo        39 40,21 

2 – Custo matéria consumida 2 0,56       

3 – Outros gastos operacionais 14 3,93     6 6,19 

4 - Passivo 11 3,09     4 4,12 

5 – Passivo financeiro       3 3,09 

6 - Provisão 182 51,12 79 98,75   14 14,43 

7 - Não reconhece 70 19,66     18 18,56 

0 - Não divulga 77 21,63 1 1,25 15 100,00 13 13,40 

 

Painel B – Mensuração das emissões de GEE 

I6. Mens emissões GEE 
IFRS NC espanhol NC francês NC português 

Freq Perc Freq Perc Freq Perc Freq Perc 

1 – Custo   26 32.50     

2 – First in First Out 2 0.56     32 32.99 

3 - Preço inicial 7 1.97       

4 – Preço médio das LE 7 1.97     3 3.09 

5 - Custo médio LE + custo de aquisição LE 6 1.69       

6 - Custo médio LE + melhor estimativa do custo 

aquisição 
7 1.97 7 8.75     

7 – Consumo de combustível + preço médio das LE   3 3.75     

8 - Ordem de cancelamento da obrigação   7 8.75     

9 – Quantia escriturada das LE 68 19.10 11 13.75   1 1.03 

9 - Quantia escriturada das LE + preço médio de 
aquisição das LE + melhor estimativa 

14 3.93 12 15.00     

11 - Quantia escriturada das LE + melhor estimativa 

do custo de aquisição 
40 11.24       

12 - Quantia escriturada das LE + preço na data de 

fecho 
17 4.78       

13 - Quantia escriturada das LE + valor de mercado 4 1.12       

0 - Não divulga 117 32.87 14 17.50 15 100.00 43 44.33 

99 - Não aplicável 67 18.82     18 18.56 

 

Painel G – Reconhecimento das emissões de GEE em excesso às LE detidas 

I7. Rec Exc Emissões 
IFRS NC espanhol NC francês NC português 

Freq Perc Freq Perc Freq Perc Freq Perc 

1 – Acréscimo de gasto        2 2.06 

2 – Passivo 19 5.34       

3 – Passivo financeiro 14 3.93     14 14.43 

4 – Provisão 109 30.62 28 35.00   44 45.36 

5 – Não reconhece 28 7.87     11 11.34 

0 – Não divulga 186 52.25 52 65.00 15 100.00 26 26.80 
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Painel H – Reconhecimento das LE adquiridas 

I8. Rec LEA 
IFRS NC espanhol NC francês NC português 

Freq Perc Freq Perc Freq Perc Freq Perc 

1 – Ativo intangível 185 51.97 67 83.75   45 46.39 

2 – Inventários 27 7.58       

3 – Nunca adquiriu LE       14 14.43 

0 - Não divulga 144 40.45 13 16.25 15 100.00 38 39.18 

 

A secção seguinte apresenta os resultados da análise ao nível de transparência do relato 

financeiro das licenças de emissão e emissões de GEE, medido por abordagens 

contabilísticas e índices de divulgação, por normativo contabilístico. 

 

 

6.4.2. A transparência do relato financeiro das licenças de emissão e das 

emissões de gases com efeito de estufa e o normativo contabilístico 

6.4.2.1. Por abordagem contabilística 

6.4.2.1.1. Análise univariada 

A análise às abordagens contabilísticas identificadas na literatura, através da combinação 

dos sub-índices (I1 a I8) definidos para verificar os critérios de reconhecimento e 

mensuração, é agora distinguida por normativo contabilístico. É expectável que as 

entidades que operam no território nacional e aplicam as IFRS sejam mais suscetíveis às 

abordagens contabilísticas sugeridas pelo regulador nacional. 

A tabela 31 apresenta as descritivas sumárias das abordagens contabilísticas identificadas, 

por normativo contabilístico adotado. Verifica-se que, no âmbito das IFRS, a abordagem 

contabilística com maior divulgação é a do subsídio do governo, conforme identificada por 

Ernst & Young (2009). De seguida, a abordagem de não divulgar qualquer tipo de 

informação. É apenas no âmbito das IFRS que algumas observações validam a adoção das 

seguintes abordagens: a da IFRIC 3 (modelo do custo para o ativo intangível – licenças de 

emissão), a dos inventários e a net liability approach. 

No âmbito dos PCGA espanhóis, verifica-se uma média de 8,75%, que evidencia o nível 

de transparência quanto à abordagem adotada pelo próprio regulador, mas também se 

verifica uma média de 6,25% para a adoção da abordagem do subsídio do governo. Estes 

resultados podem derivar da diversidade de expressões usadas para o critério de 

mensuração da emissão dos GEE. Note-se que o ICAC preconizava, até 2016, o custo 
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médio ponderado para mensurar emissões de GEE que estão cobertas por licenças detidas, 

e a abordagem do subsídio do governo refere-se apenas à quantia escriturada das licenças 

de emissão, expressões que podem coincidir. Ambas são acrescidas pela indefinição da 

“melhor estimativa”.  

Os resultados no âmbito do normativo francês validam sempre a abordagem de não 

divulgação, o que pode indicar que existe uma estratégia de divulgação, que passa pela 

omissão da informação, associada ao modelo de produção. 

Já no que respeita ao normativo contabilístico português, verifica-se que, além da adoção 

da abordagem do regulador nacional, existe a prática de não divulgação e também a adoção 

da abordagem do ICAC (de 2006). Esta situação acontece em 3 observações entidade-ano, 

justificada possivelmente pela integração total da ADP Fertilizantes no grupo Fertiberia. 

São as observações baseadas nas IFRS e no normativo contabilístico nacional português 

que confirmam a adoção de políticas off-balance sheet, sugerindo o uso de estratégias para 

a não incorporação nas contas das transações de exposição ao CELE. 

 

Tabela 31: Descritivas sumárias das abordagens contabilísticas por normativo contabilístico 

Ver quadro 15 para definição das variáveis. NC = Normativo contabilístico. 

Abordagem 

Contabilística 

IFRS 

(obs=356) 

NC espanhol 

(obs = 80) 

NC francês 

(obs = 15) 

NC português 

(obs = 97) 

Média DP Média DP Média DP Média DP 

IFRIC3_custo 0,0197 0,1390 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

SubGov 0,2809 0,4501 0,0625 0,2436 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Inv_MP 0,0787 0,2696 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

NetLiab 0,0169 0,1289 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

ICAC 0,0393 0,1946 0,0875 0,2843 0,0000 0,0000 0,0309 0,1740 

NCRF26 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2887 0,4555 

Não reconhece 0,0590 0,2359 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0206 0,1428 

Não divulgação 0,1433 0,3508 0,0125 0,1118 1,0000 0,0000 0,0825 0,2765 

 

 

A secção seguinte evidencia os resultados para a correlação entre as abordagens 

contabilísticas e a variável dummy BADF.IFRS. 
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6.4.2.1.2. Análise bivariada 

Na tabela 32 são apresentados os resultados para as correlações das abordagens 

contabilísticas e as variáveis do modelo 1 – equação 2, utilizando o coeficiente de 

Spearman.  

Em termos gerais, verifica-se uma correlação positiva e estatisticamente significativa, entre 

a adoção de uma abordagem contabilística e o normativo das IFRS. As exceções são a 

abordagem da Resolução de 8 de fevereiro do ICAC, da CNC e a não divulgação. Apesar 

da análise descritiva (secção 6.4.1) ter indicado que 3,93% das observações em IFRS 

divulgavam os critérios preconizados pelo ICAC, a correlação obtida entre a aplicação das 

IFRS e a divulgação da abordagem é negativa, embora não seja significativa. Para a 

abordagem da CNC, não se verificaram observações em IFRS na análise descritiva para a 

sua divulgação, o que valida a correlação negativa e estatisticamente significativa. A 

abordagem da não divulgação apresenta observações na análise descritiva, para as IFRS e 

para os normativos nacionais, mas, ainda que o coeficiente de correlação se apresente 

positivo, não é estatisticamente significativo, o que sugere que é uma estratégia 

contabilística independente do normativo contabilístico aplicado.  

Foram apuradas algumas características das entidades que adotam as IFRS: entidades de 

maior dimensão, com menor rendibilidade do ativo e das vendas, mais endividadas face ao 

total do seu património, que apresentam o relatório de auditor externo e ligadas aos setores 

de refinação de petróleo, siderurgia e vidro. 

 

A correlação das variáveis dependentes com as variáveis de controlo verifica que as 

entidades de menor dimensão usam as abordagens da NCRF 26 e a dos inventários. Já 

entidades de maior dimensão optam pelas abordagens do subsídio governamental e pela 

net liability approach (ainda que esta última não apresente uma correlação estatisticamente 

significativa). Também se verifica que entidades com rácios de rendibilidade superior 

adotam abordagens como a do subsídio do governo ou a do não reconhecimento. Quanto 

aos rácios de leverage, verifica-se que apresentam uma correlação positiva com as 

abordagens líquida e do subsídio do governo, e uma correlação negativa com as abordagens 

do ICAC (de 2006) e dos inventários. A presença do relatório do auditor externo está 

negativamente correlacionada com a abordagem da não divulgação, mas está positivamente 

correlacionada com a abordagem do não reconhecimento e com a net liability approach. 

Este resultado sugere que o papel do auditor, ainda que não esteja positivamente 

correlacionado com a inclusão de um tratamento específico, está a incentivar a divulgação 
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da política contabilística. Em relação à correlação com o sector verifica-se que há uma 

correlação positiva e estatisticamente significativa entre: a abordagem da IFRIC 3 (modelo 

do custo) e o setor siderúrgico; a abordagem do subsídio do governo e os setores de pasta 

e papel, produção de eletricidade e vidro; a net liability approach e os setores siderúrgico 

e de combustão; a abordagem dos inventários e do ICAC (de 2006) e o setor de combustão; 

a abordagem da CNC e o setor do cimento; a abordagem de adoção de políticas off-balance 

sheet e os setores de pasta e papel e de produção de eletricidade e a não divulgação e os 

setores de aviação e combustão. 

 

A secção seguinte apresenta os resultados da regressão logística sobre a probabilidade de 

uma entidade divulgar todos os elementos de uma abordagem contabilística perante o uso 

das IFRS. 



245 

Tabela 32: Matriz de correlações entre as variáveis do modelo (abordagens contabilísticas) 

Ver quadro 15 para definição das variáveis. *, **, *** para um nível de significância de 1%, 5% e 10%, respetivamente.  

 
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 

1) IFRIC3_cost 1,0000                

2) SubGov -0,0491 1,0000               

3) NetLiab -0,0264 -0,1001** 1,0000              

4) Inv_MP -0,0120 -0,0454 -0,0244 1,0000             

5) ICAC -0,0243 -0,0923** -0,0497 -0,0225 1,0000            

6) NCRF26 -0,0264 -0,1001** -0,0538 -0,0244 -0,0497 1,0000           

7) NRec -0,0238 -0,0903** -0,0486 -0,0220 -0,0448 -0,0486 1,0000          

8) NDisc -0,0453 -0,1718* -0,0924** -0,0419 -0,0852** -0,0924** -0,0833*** 1,0000         

9) BADF.IFRS 0,0835*** 0,3169* 0,1704* 0,0773**
* 

-0,0297 -0,3160* 0,1156* 0,0253 1,0000        

10) Dim 0,0000 0,1703* 0,0703 -0,1488* 0,0000 -0,1641* -0,1158* 0,0225 0,2434* 1,0000       

11) ROA -0,0689 0,1064** -0,0586 0,0496 0,1009** -0,1406* 0,0901** -0,0676 -0,1406* -0,0693 1,0000      

12) ROE -0,0689 0,1419* 0,0586 0,0000 0,0504 -0,1524* 0,0386 -0,0601 -0,0541 -0,0328 0,6971* 1,0000     

13) ROS 0,1609* -0,0922** -0,1406* 0,0992** 0,1135* -0,0352 -0,1158* 0,0000 -0,2164* -0,2445* 0,1241* 0,0073 1,0000    

14) DebtE 0,0689 0,0922** 0,1641* -0,1488* -0,0883** 0,0469 0,0772*** -0,1352* 0,0433 0,0876** -0,1314* 0,0109 -0,1277* 1,0000   

15) DebtTA 0,0460 0,0709**

* 
0,1524* -0,1488* -0,1135* 0,0469 0,0515 -0,0375 0,0865** 0,1095 -0,2044* 0,0365 -0,1131* 0,8905* 1,0000  

16) Audit 0,0491 -0,0621 0,1001** 0,0454 -0,0793*** -0,0594 0,0903** -0,3099* 0,1774* 0,0851 -0,0851 -0,0568 -0,1774* -0,1064 -0,0568 1,0000 

17) Aviação -0,0147 -0,0558 -0,0300 -0,0136 -0,0277 -0,0300 -0,0270 0,1992* -0,0255 0,0203 -0,0203 -0,0203 0,1827* -0,0406 0,1218*** 0,0558 

18) Cimento -0,0384 -0,1456* -0,0783*** -0,0355 -0,0722*** 0,3321* -0,0706*** -0,1343* -0,0174 0,0426 -0,0426 -0,1193* -0,1874* -0,1193* -0,1193* 0,1456* 

19) Combustão -0,0971** -0,2565* 0,1376* 0,1233* 0,2507* -0,1981* -0,1787* 0,2084* -0,1477* 0,1045** 0,0523 0,0470 0,2143* -0,0366 -0,0366 -0,2413* 

20) Pasta Papel -0,0544 0,1288* -0,1110* -0,0503 -0,1023* 0,0381 0,2974* -0,0267 0,0269 -0,2984* 0,0265 -0,0530 0,0199 -0,0663 -0,0928*** -0,0644 

21) P.Eletricid -0,0425 0,1606* -0,0866** -0,0393 -0,0799*** 0,0652 0,0886** -0,0514 -0,1229* 0,0079 0,0788*** 0,1891* -0,2521* 0,2757* 0,2757* 0,0845* 

22) Ref. Petrol -0,0120 -0,0454 -0,0244 -0,0111 -0,0225 -0,0244 -0,0220 -0,0419 0,0773**

* 
0,0000 -0,0496 -0,0992** 0,0000 -0,0496 -0,0496 0,0454 

23) Siderurgia 0,3948* -0,1243* 0,1201* -0,0303 -0,0617 -0,0669 -0,0603 -0,1147* 0,2116* 0,2037* -0,1067** -0,0097 0,0291 0,0679 0,0388 0,1243* 

24) Vidro -0,0297 0,4618* 0,0072 -0,0275 -0,0559 -0,0606 -0,0547 -0,1040** 0,1918* -0,0317 -0,0528 -0,0528 -0,0211 -0,0739*** -0,0844** 0,1127* 

 

(continuação da tabela na página seguinte) 
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(continuação da tabela 32) 

 
 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 

1) IFRIC3_cost         

2) SubGov         

3) NetLiab         

4) Inv_MP         

5) ICAC         

6) NCRF26         

7) NRec         

8) NDisc         

9) BADF.IFRS         

10) Dim         

11) ROA         

12) ROE         

13) ROS         

14) DebtE         

15) DebtTA         

16) Audit         

17) Aviação 1,0000        

18) Cimento -0,0436 1,0000       

19) Combustão -0,1103* -0,2880* 1,0000      

20) Pasta Papel -0,0618 -0,1613* -0,4082* 1,0000     

21) P.Eletricid -0,0482 -0,1259* -0,3186* -0,1785* 1,0000    

22) Ref.petrol -0,0136 -0,0355 -0,0898* -0,0503 -0,0393 1,0000   

23) Siderurgia -0,0372 -0,0972* -0,2459* -0,1378* -0,1075* -0,0303 1,0000  

24) Vidro -0,0338 -0,0881* -0,2230* -0,1249* -0,0975* -0,0275 -0,0753** 1,0000 
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6.4.2.1.3. Regressão logística 

Nesta secção são apresentados os resultados do modelo 1 - equação 2, definida na secção 

6.3.3, a qual é baseada num modelo de escolha binária, pelo que foram aplicadas as técnicas 

de regressão logística. É utilizado o método de penalização da estimativa de máxima 

verossimilhança - Penalized Maximum Likelihood Estimation de Firth (1993), de forma a 

minimizar o enviesamento da estimação de máxima verossimilhança face à amostra 

reduzida que se verifica para cada uma das abordagens. 

 

Na tabela 33 são indicados os resultados para a equação 2, que incide na probabilidade de 

divulgação de critérios que são percecionados com a adoção de uma determinada 

abordagem contabilística face à aplicação do normativo contabilístico internacional do 

IASB. Os modelos 1 e 4, relativos à probabilidade de divulgação das abordagens da IFRIC 

3 (modelo do custo) e dos inventários (modelo de produção da ANC), não são 

estatisticamente significativos. Por outro lado, o modelo 5, relativo à probabilidade de 

divulgação do modelo do ICAC (de 2006), apesar de estatisticamente significativo, não 

apresenta probabilidades significativas de ser adotada quer por fatores regulatórios, quer 

por variáveis de controlo incluídas no modelo. A probabilidade de divulgação da 

abordagem do subsídio do governo, da net liability approach e da abordagem dos 

inventários está positivamente associada à adoção das IFRS. A mesma direção positiva se 

verifica para a adoção das abordagens de divulgação de políticas off-balance sheet e de não 

divulgação. A probabilidade de adoção da abordagem da NCRF 26 está negativamente 

associada à base de preparação em IFRS.  

Os resultados validam ainda algumas características para a probabilidade de adotar 

algumas abordagens contabilísticas. O modelo 7, para a adoção de políticas off-balance 

sheet, indica probabilidades de ser adotada por entidades de menor dimensão, mais 

rentáveis, com divulgação do relatório do auditor externo e pertencentes ao setor de pasta 

e papel. A não divulgação apresenta probabilidades de ser adotada por entidades com 

menores rácios de ROS e de debt-to-equity, pertencentes aos setores da aviação, da 

combustão e da produção de eletricidade. A abordagem do subsídio do governo aparece 

relacionada a entidades de maior dimensão e mais rentáveis. A adoção da net liability 

approach é mais provavelmente efetuada por entidades com menor rendibilidade das 

vendas, com rácios de debt-to-equity superiores e que divulgam os relatórios dos auditores 

externos. 
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Os resultados da regressão logística suportam parcialmente H1 na medida em que, apesar 

de ser possível verificar que as probabilidades de adoção de algumas abordagens 

contabilísticas estão positivamente associadas à apresentação do relato financeiro em IFRS, 

também é possível validar que a divulgação de políticas off-balance sheet e a não 

divulgação estão positivamente associadas àquelas bases de preparação. Estes resultados 

indicam que o nível de transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e 

emissões de GEE não está diretamente relacionado com a utilização de um normativo 

contabilístico específico, mas que o uso das IFRS está relacionado com a probabilidade de 

utilizar várias abordagens contabilísticas, incluindo as que minimizam a transparência do 

relato financeiro. 

 

A próxima secção apresenta os resultados para a influência das bases de preparação das 

demonstrações financeiras no nível de transparência do relato financeiro sobre licenças de 

emissão e emissões de GEE medido pelo índice de divulgação. 
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Tabela 33: Regressões logísticas - a influência do normativo contabilístico na adoção das abordagens contabilísticas 

Ver quadro 15 para definição das variáveis. Este quadro evidencia os resultados para a equação 2, descrita na secção 6.3.3, através da Penalized Maximum Likelihood Estimation de Firth (1993). *, **, *** Representam níveis 

de significância a 1%, 5% e 10% respetivamente. 

 
(1) IFRIC3_cost (2) SubGov (3) NetLiab (4) Inv_MP (5) ICAC (6) NCRF26 (7) NRec (8) NDiv 

 
Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

BADF.IFRS -0,8978 2,8800 5,3734* 1,5752 3,0022** 1,4854 4,9124** 2,2842 0,4792 0,4764 -8,4853* 2,8815 2,5282* 0,8312 0,7992** 0,3409 

Dim -2,8876 1,9260 2,6690* 0,4795 -0,5220 0,3442 -4,8690** 2,1321 0,0126 0,3311 1,6844 1,2739 -1,0232** 0,4004 -0,0830 0,2254 

ROA -1,8704 1,5785 0,3796 0,4705 -0,5879 0,5307 1,1698 1,9157 0,5006 0,5279 -0,9742 0,9509 1,3884** 0,6107 -0,1607 0,3495 

ROE 0,9363 1,6338 1,2157** 0,5012 0,5529 0,4257 -1,1375 1,9803 -0,1213 0,4985 -1,2298 0,8326 -0,7003 0,6201 -0,5054 0,3426 

ROS 3,6618** 1,6906 0,6545*** 0,3958 -0,9763** 0,4223 0,4112 1,0079 0,3548 0,3427 1,0470 1,0798 -1,0024** 0,4429 -0,5643** 0,2240 

DebtE 1,0276 1,8870 0,2645 0,6306 1,3149** 0,6443 -1,1202 2,8090 0,4784 0,8797 -2,2846 1,6745 2,5496*** 1,3017 -1,5548* 0,4578 

DebtA 0,0293 2,5682 0,1770 0,6407 -0,3339 0,6669 -1,7385 3,9064 -0,9422 0,8947 4,0748** 2,0740 -1,8880 1,2806 0,6681 0,4773 

Audit 0,1271 2,4471 -2,2061* 0,5353 2,5268*** 1,4688 -1,3267 2,0880 -0,0725 0,4990 -0,0733 1,1126 3,2177** 1,6331 -2,2944* 0,3548 

Aviação -4,7746 3,4028 -6,4056* 2,0933 1,3466 1,9044 5,0777 5,1772 2,0857 2,1055 -7,1057*** 4,2955 3,3988 2,3195 5,8969* 1,7164 

Cimento -4,4409 4,4055 -7,8923* 1,6211 -1,7274 1,6184 3,0690 2,9951 -0,1952 2,0264 -1,4140 2,4352 -0,2303 2,0437 -0,6079 2,0258 

Combustão -4,2134 3,2466 -6,8711* 0,9024 1,0934 0,7474 2,1054 2,1110 2,2567 1,4638 -12,8288** 5,4975 -1,2894 2,0162 2,9376** 1,4486 

Pasta Papel -5,4676*** 3,3006 -2,9223* 0,6310 -2,4641 1,6056 -0,8796 2,3527 -0,9251 2,0180 -3,3876 2,4631 3,0432** 1,4676 2,1672 1,4697 

P.Eletricid -5,0719*** 2,8624 -2,1843* 0,8293 -2,3606 1,6142 1,7172 2,9785 0,0393 2,0513 -4,8502 3,2045 2,0424 1,5550 2,7249*** 1,5182 

Ref.petrol 2,3537 2,2461 -3,7216** 1,5504 0,8134 1,6637 4,2271 3,1434 1,6912 2,0525 0,9334 2,0857 1,9094 2,1255 1,4649 2,0486 

Siderurgia 2,1221 2,3374 -9,0969* 1,7550 1,0417 0,8914 3,5759 3,2872 0,0125 2,0271 -1,8213 2,4410 0,3770 2,0392 0,2953 2,0248 

Vidro -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

cons -5,9999 5,5174 -11,7422* 2,6302 -7,3692* 2,6402 2,2574 5,0230 -5,3300** 2,2466 -1,0186 3,9577 -8,8620* 2,9971 1,1811 1,7927 

i.Ano Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  

N 548  548  548  548  548  548  548  548  

chi2 (15) 17,53  17,44*  37,55*  12,46  24,14***  31,40*  40,44*  77,50*  

Penalized 

Log 

likelihood 
-9,9687  -69,9257  -60,2749  -9,8626  -69,0688  -28,437  -42,937  -136,3877  
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6.4.2.2. Por estratégia contabilística 

6.4.2.2.1. Análise univariada 

Esta secção considera o nível de transparência da informação divulgada por normativo 

contabilístico através do uso de estratégias que passam por uma maior divulgação de “boas 

notícias” sobre licenças de emissão do que de “más notícias” sobre emissões de GEE.  

Numa primeira análise, são evidenciados os índices de divulgação que consideram políticas 

off-balance sheet e a não divulgação como redutoras do nível de transparência (tabela 34 – 

painel A) e, posteriormente os índices que consideram apenas a não divulgação como único 

critério para diminuir o nível de transparência (tabela 34 – painel B).  

A tabela 34 (painéis A e B) apresenta as descritivas sumárias dos índices de divulgação, 

assim como dos sub-índices que o compõem (I1 a I8 - variáveis dicotómicas), por 

normativo contabilístico. Note-se que ambos os painéis não apresentam as descritivas para 

o normativo contabilístico francês porque, como evidenciado na secção 6.4.1, as 

observações são sempre para a não divulgação. Os resultados mostram que são as entidades 

que adotam as IFRS que tendem a adotar mais políticas off-balance sheet para as licenças 

de emissão e emissões de GEE. Releva-se, que são as entidades que adotam os PCGA 

espanhóis que não adotam, de todo, aquele tipo de políticas, dado que as médias de 

divulgação são idênticas quer no painel A quer no painel B. Relembra-se que, para as 

licenças de emissão adquiridas, os critérios de reconhecimento não passam pelo não 

reconhecimento. 

 

Tabela 34: Descritivas sumárias dos índices de divulgação por normativo contabilístico 

NC= Normativo contabilístico. 

Painel A – Descritivas sumárias dos índices de divulgação – NDiv e NRec 

Variável 

IFRS  

(obs = 356) 

NC espanhol  

(obs = 80) 

NC português 

(obs = 97) Min Max 

Média DP Média DP Média DP 

I1.dummy 0,6994 0,4591 0,9875 0,1118 0,8763 0,3310 0 1 

I2.dummy 0,6292 0,4837 0,9000 0,3019 0,8247 0,3822 0 1 

I3.dummy 0,6798 0,4672 0,9125 0,2843 0,8144 0,3908 0 1 

I4.dummy 0,5758 0,4949 0,6750 0,4713 0,7938 0,4067 0 1 

I5.dummy 0,5871 0,4931 0,9875 0,1118 0,6804 0,4687 0 1 

I6.dummy 0,4831 0,5004 0,8250 0,3824 0,3711 0,4856 0 1 

I7.dummy 0,3989 0,4904 0,3500 0,4800 0,6186 0,4883 0 1 

I8.dummy 0,5955 0,4915 0,8375 0,3712 0,6082 0,4907 0 1 

ID 4,6489 3,0743 6,4750 1,3685 5,5876 2,3352 0 8 

ID.LE 2,5843 1,7235 3,4750 0,8711 3,3093 1,3099 0 4 

ID.eGEE 2,0646 1,5305 3,0000 0,9808 2,2784 1,2726 0 4 
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Painel B – Descritivas sumárias dos índices de divulgação – NDiv 

Variável 

IFRS  

(obs = 356) 

NC espanhol  

(obs = 80) 

NC português 

(obs = 97) Min Max 

Média DP Média DP Média DP 

I1.dummyND 0,8034 0,3980 0,9875 0,1118 0,9072 0,2916 0 1 

I2.dummyND 0,7331 0,4429 0,9000 0,3019 0,8557 0,3532 0 1 

I3.dummyND 0,7837 0,4123 0,9125 0,2843 0,8454 0,3634 0 1 

I4.dummyND 0,6798 0,4672 0,6750 0,4713 0,8247 0,3822 0 1 

I5.dummyND 0,7837 0,4123 0,9875 0,1118 0,8660 0,3424 0 1 

I6.dummyND 0,6713 0,4704 0,8250 0,3824 0,5567 0,4994 0 1 

I7.dummyND 0,4775 0,5002 0,3500 0,4800 0,7320 0,4452 0 1 

I8.dummyND 0,5955 0,4915 0,8375 0,3712 0,6082 0,4907 0 1 

ID.ND 5,5281 2,6994 6,4750 1,3685 6,1959 2,2987 0 8 

ID.ND.LE 3,0000 1,5198 3,4750 0,8711 3,4330 1,1718 0 4 

ID.ND.eGEE 2,5281 1,4581 3,0000 0,9808 2,7629 1,2811 0 4 

 

A tabela 35 (painéis A a C) apresenta os resultados para as frequências de divulgação dos 

índices de divulgação (ID) sobre licenças de emissão e emissões de GEE, que consideram 

a divulgação de políticas off-balance sheet e a não divulgação como falta de transparência. 

As entidades que apresentam as suas contas anuais em PCGA espanhóis são as mais 

transparentes da amostra, sendo verificada uma frequência acumulada de 91,25% para a 

divulgação de cinco a oito dos critérios definidos. As entidades que apresentam as suas 

contas em normativo nacional português apresentam também uma frequência acumulada 

para a divulgação de cinco a oito critérios de 84,53%, e em normativo IFRS a divulgação 

daquele número de critérios atinge apenas os 58,14%, indicando que o nível de divulgações 

em IFRS é relativamente inferior. Embora a opção deste estudo, relativamente à realidade 

portuguesa, não tenha recaído sobre a distinção de empresas cotadas versus não cotadas 

(assumiu-se que as entidades cotadas aplicam as IFRS, conforme obrigatoriedade pela 

regulação europeia), debatemos os nossos resultados com os de Monteiro e Vilas Boas 

(2012). Estas autoras, ao estudar a realidade portuguesa, concluem que, apesar dos itens da 

NCRF 26 serem de imposição legal para as empresas não cotadas que aplicam o SNC, as 

empresas cotadas são as que, em média, apresentam um maior grau de divulgação de 

informação sobre licenças de emissão. 

 

A análise dos painéis B e C sugere que, quer as entidades apliquem as normas 

internacionais quer apliquem as normas nacionais, tendem a divulgar mais informação 

sobre as licenças de emissão do que sobre as emissões de GEE. Note-se que, metade das 

entidades que relatam em IFRS divulgam práticas contabilísticas para as licenças de 

emissão, sendo esta percentagem sempre superior para as normas nacionais espanholas e 



252 

portuguesas. E é por parte dos princípios contabilísticos portugueses que a diferença entre 

estratégia de divulgação é mais significativa, i.e., divulgam mais políticas contabilísticas 

sobre o “ativo” do que sobre o “passivo”, facto que se atribui ao tratamento das emissões 

de GEE como uma redução do ativo e não como uma obrigação (de acordo com o apêndice 

à NCRF 26), até que estas excedam as licenças detidas. Assim, as divulgações sobre 

emissões de GEE surgem mais no sentido de reduzir o valor do ativo e da mensuração 

usada para o fazer (ainda que as divulgações para I5 e I6 apresentem frequências 

significativas de não divulgação), e apenas quando aquelas emissões se apresentam acima 

de licenças detidas, indiciando a necessidade de reconhecer uma obrigação e também, antes 

ou depois das emissões, de aquisição de licenças.  

Os resultados não sugerem a adoção de uma estratégia de divulgação de mais “boas 

notícias” do que “más notícias” por parte das entidades que aplicam o normativo espanhol, 

uma vez que as frequências para a divulgação das políticas contabilísticas para as licenças 

de emissão apresentam-se elevadas e para as emissões de GEE só teriam de divulgar os 4 

itens caso tivessem emissões acima das licenças detidas (mais para um maior nível de 

transparência do que por obrigatoriedade dado que o reconhecimento das emissões de GEE 

não difere estejam acima ou abaixo das licenças detidas) ou tivessem adquirido licenças de 

emissão. 

 

Tabela 35: Frequências do índice de divulgação por normativo contabilístico – NDiv e NRec 

NC= Normativo contabilístico. 

Painel A – Índice de divulgação por normativo contabilístico 

ID 
IFRS NC espanhol NC francês NC português 

Freq Perc Acum Freq Perc Acum Freq Perc Acum Freq Perc Acum 

0 79 22.19 22.19 1 1.25 1.25 15 100.00 100.00 10 10.31 10.31 

1 7 1.97 24.16 0 0.00 1.25 -- -- -- 1 1.03 11.34 

2 26 7.30 31.46 0 0.00 1.25 -- -- -- 1 1.03 12.37 

3 2 0.56 32.02 4 5.00 6.25 -- -- -- 0 0.00 12.37 

4 35 9.83 41.85 2 2.50 8.75 -- -- -- 3 3.09 15.46 

5 26 7.30 49.16 7 8.75 17.50 -- -- -- 23 23.71 39.18 

6 23 6.46 55.62 5 6.25 23.75 -- -- -- 24 24.74 63.92 

7 82 23.03 78.65 55 68.75 92.50 -- -- -- 12 12.37 76.29 

8 76 21.35 100.00 6 7.50 100.00 -- -- -- 23 23.71 100.00 

 

Painel B - Índice de divulgação de “boas notícias” por normativo contabilístico 

ID.LE 
IFRS NC espanhol NC francês NC português 

Freq Perc Acum Freq Perc Acum Freq Perc Acum Freq Perc Acum 

0 102 28.65 28.65 1 1.25 1.25 15 100.00 100.00 12 12.37 12.37 

1 0 0.00 28.65 4 5.00 6.25 -- -- -- 0 0.00 12.37 

2 20 5.62 34.27 2 2.50 8.75 -- -- -- 0 0.00 12.37 

3 56 15.73 50.00 22 27.50 36.25 -- -- -- 19 19.59 31.96 

4 178 50.00 100.00 51 63.75 100.00 -- -- -- 66 68.04 100.00 
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Painel C - Índice de divulgação de “más notícias” por normativo contabilístico 

ID.eGEE 
IFRS NC espanhol NC francês NC português 

Freq Perc Acum Freq Perc Acum Freq Perc Acum Freq Perc Acum 

0 91 25.56 25.56 1 1.25 1.25 15 100.00 100.00 12 12.37 12.37 

1 46 12.92 38.48 7 8.75 10.00 -- -- -- 8 8.25 20.62 

2 54 15.17 53.65 11 13.75 23.75 -- -- -- 42 43.30 63.92 

3 79 22.19 75.84 33 41.25 65.00 -- -- -- 11 11.34 75.26 

4 86 24.16 100.00 28 35.00 100.00 -- -- -- 24 24.74 100.00 

 

A tabela 36 apresenta os resultados para as frequências de divulgação do índice de 

divulgação (ID.ND) sobre licenças de emissão e emissões de GEE que considera apenas a 

não divulgação como reducente da transparência. Verifica-se, agora, que as entidades que 

divulgam informação em IFRS apresentam níveis de transparência muito próximos das 

entidades que apresentam em normas nacionais portuguesas. 

 

Tabela 36: Frequências do índice de divulgação por normativo contabilístico – NDiv 

NC= Normativo contabilístico. 

Painel A - Índice de divulgação por normativo contabilístico 

ID.ND 
IFRS NC espanhol NC francês NC português 

Freq Perc Acum Freq Perc Acum Freq Perc Acum Freq Perc Acum 

0 51 14,33 14,33 1 1,25 1,25 15 100.00 100.00 8 8,25 8,25 

1 0 0.00 14,33 0 0.00 1.25 -- -- -- 1 1,03 9,28 

2 10 2,81 17,13 0 0.00 1.25 -- -- -- 0 0.00 9,28 

3 7 1,97 19,10 4 5,00 6,25 -- -- -- 0 0.00 9,28 

4 33 9,27 28,37 2 2,50 8,75 -- -- -- 1 1,03 10,31 

5 20 5,62 33,99 7 8,75 17,50 -- -- -- 23 23,71 34,02 

6 35 9,83 43,82 5 6,25 23,75 -- -- -- 4 4,12 38,14 

7 115 32,30 76,12 55 68,75 92,50 -- -- -- 23 23,71 61,86 

8 85 23,88 100,00 6 7,50 100,00 -- -- -- 37 38,14 100,00 

 

Painel B - Índice de divulgação de “más notícias” por normativo contabilístico 

ID.ND.LE 
IFRS NC espanhol NC francês NC português 

Freq Perc Acum Freq Perc Acum Freq Perc Acum Freq Perc Acum 

0 65 18,26 18,26 1 1.25 1.25 15 100.00 100.00 9 9.28 9.28 

1 0 0.00 18,26 4 5.00 6.25 -- -- -- 0 0.00 9.28 

2 20 5,62 23,88 2 2.50 8.75 -- -- -- 0 0.00 9.28 

3 56 15,73 39,61 22 27.50 36.25 -- -- -- 19 19.59 28.27 

4 215 60,39 100 51 63.75 100.00 -- -- -- 69 71.13 100.00 

 

Painel C - Índice de divulgação de “más notícias” por normativo contabilístico 

ID.ND.eGEE 
IFRS NC espanhol NC francês NC português 

Freq Perc Acum Freq Perc Acum Freq Perc Acum Freq Perc Acum 

0 63 17,70 17,70 1 1.25 1.25 15 100.00 100.00 8 8,25 8,25 

1 31 8,71 26,40 7 8.75 10.00 -- -- -- 6 6,19 14,43 

2 30 8,43 34,83 11 13.75 23.75 -- -- -- 23 23,71 38,14 

3 119 33,43 68,26 33 41.25 65.00 -- -- -- 23 23,71 61,86 

4 113 31,74 100 28 35.00 100.00 -- -- -- 37 38,14 100 
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A próxima secção apresenta a análise de correlação entre os índices de divulgação sobre 

licenças de emissão e emissões de GEE e as variáveis do modelo 1 – equação 1, definida 

na secção 6.3.3., através da correlação de Spearman. 

 

 

6.4.2.2.2. Análise bivariada 

Nesta secção são apresentados os resultados para as correlações entre as variáveis relativas 

aos índices de divulgação, distinguidos por estratégia de divulgação, “boas notícias” 

relacionadas com LEAG e “más notícias” incidentes sobre a emissão de GEE. Ressalva-se 

que os resultados desta análise são apresentados em dois painéis (tabela 37 – painéis A e 

B) que distingue a formulação das variáveis dependentes: o painel A evidencia os 

resultados para as correlações com os índices que reconhecem como ausência de 

transparência a não divulgação de informação sobre licenças de emissão e emissões de 

GEE e a divulgação de políticas contabilísticas off-balance sheet, como o não 

reconhecimento das LEAG e das emissões de GEE; o painel B evidencia os resultados para 

as correlações com os índices que apenas reconhecem como privação de transparência a 

não divulgação de informação sobre licenças de emissão e emissões de GEE. 

 

A tabela 37 (painel A) verifica-se que os índices de divulgação (ID, ID.LE e ID.eGEE) e a 

apresentação das demonstrações financeiras em IFRS, estão negativamente 

correlacionados, sendo o coeficiente mais forte para a divulgação da informação referente 

a licenças de emissão - “boas notícias”. Estes resultados são indicativos de que o nível de 

transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE é reduzido 

pela aplicação das normas internacionais, em particular no que respeita ao relato financeiro 

sobre licenças de emissão. 

 

No que respeita à correlação das variáveis dependentes com as variáveis de controlo, 

verifica-se que as rendibilidades estão geralmente associadas a um maior nível de 

transparência. A divulgação do relatório do auditor externo também está positivamente 

correlacionada com o índice de divulgação da informação, em particular com a divulgação 

de emissões de GEE (“más notícias”). A variável setor permite concluir que o setor do 

vidro está positivamente correlacionado com a divulgação de informação, seja sobre 

licenças de emissão e seja sobre emissões de GEE, apesar de ser mais forte na primeira. 
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Também os setores de produção de eletricidade e de refinação de petróleo estão 

positivamente correlacionados com o índice de divulgação de informação sobre emissões 

de GEE. 

 

A tabela 37 (painel B) verifica que os índices de divulgação e a apresentação das 

demonstrações financeiras em IFRS não apresentam uma correlação estatisticamente 

significativa entre si, o que sugere que a aplicação das IFRS não representa, por si só, uma 

alteração substancial do nível de transparência que incorpora divulgações de políticas off-

balance sheet.  

Quanto à correlação das variáveis dependentes com as variáveis de controlo, as 

rendibilidades continuam a apresentar geralmente uma correlação positiva; os rácios de 

leverage apresentam uma correlação negativa com o índice do relato financeiro sobre 

licenças de emissão e positiva com o nível de transparência relativo a emissões de GEE. A 

divulgação do relatório do auditor externo está positivamente correlacionada com os níveis 

de transparência de licenças de emissão e de emissões de GEE. O setor de produção de 

eletricidade está positivamente correlacionado com os índices de divulgação, seja sobre 

licenças de emissão ou sobre emissões de GEE, e o setor de vidro continua a estar 

positivamente correlacionado com a divulgação de informação sobre licenças de emissão. 

 

A próxima secção apresenta os resultados para o modelo 1 - equação 1, que relaciona os 

índices de divulgação com a variável explicativa relativa às bases de apresentação do relato 

financeiro. 
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Tabela 37: Matriz de correlações entre as variáveis do modelo (índices de divulgação) 

Ver quadro 15 para definição das variáveis. *, **, *** para um nível de significância de 1%, 5% e 10%, respetivamente.  

Painel A – Correlação dos índices de divulgação com as variáveis do modelo – NDiv e NRec 

Os índices de divulgação considerados excluem a divulgação de políticas off-balance sheet e a não divulgação da informação. 

 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 

1) ID 1,0000                   

2) ID.LE 0,8487* 1,0000                  

3) ID.eGEE 0,9542* 0,6954* 1,0000                 

4) BADF.IFRS -0,0898** -0,1404* -0,0970** 1,0000                

5) Dim -0,0179 -0,0335 -0,0048 0,2434* 1,0000               

6) ROA 0,1340* 0,0957** 0,1385* -0,1406* -0,0693 1,0000              

7) ROE 0,0888** 0,0226 0,1103* -0,0541 -0,0328 0,6971* 1,0000             

8) ROS 0,1167* 0,1427* 0,1083 -0,2164* -0,2445* 0,1241* 0,0073 1,0000            

9) DebtE -0,0190 -0,1252* 0,0277 0,0433 0,0876 -0,1314* 0,0109 -0,1277* 1,0000           

10) DebtTA -0,0791*** -0,1915* -0,0270 0,0865 0,1095 -0,2044* 0,0365 -0,1131* 0,8905* 1,0000          

11) Audit 0,1128* 0,0548 0,1524* 0,1774* 0,0851 -0,0851 -0,0568 -0,1774* -0,1064 -0,0568 1,0000         

12) Aviação -0,0967** -0,1461* -0,0625 -0,0255 0,0203 -0,0203 -0,0203 0,1827* -0,0406 0,1218*** 0,0558 1,0000        

13) Cimento -0,0203 0,0085 -0,0439 -0,0174 0,0426 -0,0426 -0,1193* -0,1874* -0,1193* -0,1193* 0,1456* -0,0436 1,0000       

14) Combustão -0,1062** -0,0894** -0,0816*** -0,1477* 0,1045** 0,0523 0,0470 0,2143* -0,0366 -0,0366 -0,2413* -0,1103* -0,2880* 1,0000      

15) Pasta Papel -0,0249 0,0588 -0,0673 0,0269 -0,2984* 0,0265 -0,0530 0,0199 -0,0663 -0,0928*** -0,0644 -0,0618 -0,1613* -0,4082* 1,0000     

16) P.Eletricid 0,0967** -0,0482 0,1230* -0,1229* 0,0079 0,0788*** 0,1891* -0,2521* 0,2757* 0,2757* 0,0845* -0,0482 -0,1259* -0,3186* -0,1785* 1,0000    

17) Ref.petrol 0,0640 0,0448 0,0804*** 0,0773*** 0,0000 -0,0496 -0,0992** 0,0000 -0,0496 -0,0496 0,0454 -0,0136 -0,0355 -0,0898* -0,0503 -0,0393 1,0000   

18) Siderurgia 0,0749*** 0,0694 0,0566 0,2116* 0,2037* -0,1067** -0,0097 0,0291 0,0679 0,0388 0,1243* -0,0372 -0,0972* -0,2459* -0,1378* -0,1075* -0,0303 1,0000  

19) Vidro 0,0912** 0,1225* 0,0982** 0,1918* -0,0317 -0,0528 -0,0528 -0,0211 -0,0739*** -0,0844** 0,1127* -0,0338 -0,0881* -0,2230* -0,1249* -0,0975* -0,0275 -0,0753** 1,0000 
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Painel B – Correlação dos índices de divulgação com as variáveis do modelo - NDiv 

Os índices de divulgação considerados incluem a divulgação de políticas off-balance sheet como política contabilística que contribui para o aumento da transparência no relato financeiro. 

 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 

1) ID.ND 1,0000                   

2) ID.ND.LE 0,7661* 1,0000                  

3) ID.ND.eGEE 0,9066* 0,4976* 1,0000                 

4) BADF.IFRS -0,0426 -0,0415 -0,0277 1,0000                

5) Dim -0,0584 -0,1120* 0,0120 0,2434* 1,0000               

6) ROA 0,1635* 0,1291* 0,1619* -0,1406* -0,0693 1,0000              

7) ROE 0,0948** 0,0201 0,1474* -0,0541 -0,0328 0,6971* 1,0000             

8) ROS 0,0960** 0,0526 0,0762*** -0,2164* -0,2445* 0,1241* 0,0073 1,0000            

9) DebtE 0,0599 -0,1073** 0,1833* 0,0433 0,0876** -0,1314* 0,0109 -0,1277* 1,0000           

10) DebtTA -0,0081 -0,1888* 0,1228* 0,0865** 0,1095** -0,2044* 0,0365 -0,1131* 0,8905* 1,0000          

11) Audit 0,0272 0,1096** 0,0720*** 0,1774* 0,0851** -0,0851* -0,0568 -0,1774* -0,1064* -0,0568 1,0000         

12) Aviação -0,1190* -0,1771* -0,0782* -0,0255 0,0203 -0,0203 -0,0203 0,1827* -0,0406 0,1218*** 0,0558 1,0000        

13) Cimento 0,0173 0,0441 0,0019 -0,0174 0,0426 -0,0426 -0,1193* -0,1874* -0,1193* -0,1193* 0,1456* -0,0436 1,0000       

14) Combustão -0,1169* -0,1944* -0,0486 -0,1477* 0,1045* 0,0523 0,0470 0,2143* -0,0366 -0,0366 -0,2413* -0,1103* -0,2880* 1,0000      

15) Pasta Papel 0,0383 0,1809* -0,0603 0,0269 -0,2984* 0,0265 -0,0530 0,0199 -0,0663 -0,0928*** -0,0644 -0,0618 -0,1613* -0,4082* 1,0000     

16) P.Eletricid 0,1051** -0,0010 0,1064* -0,1229* 0,0079 0,0788*** 0,1891* -0,2521* 0,2757* 0,2757* 0,0845* -0,0482 -0,1259* -0,3186* -0,1785* 1,0000    

17) Ref.petrol 0,0340 0,0263 0,0462 0,0773*** 0,0000 -0,0496 -0,0992** 0,0000 -0,0496 -0,0496 0,0454 -0,0136 -0,0355 -0,0898* -0,0503 -0,0393 1,0000   

18) Siderurgia 0,0426 0,0412 0,0785* 0,2116* 0,2037* -0,1067** -0,0097 0,0291 0,0679 0,0388 0,1243* -0,0372 -0,0972* -0,2459* -0,1378* -0,1075* -0,0303 1,0000  

19) Vidro 0,0138 0,0875** -0,0152 0,1918* -0,0317 -0,0528 -0,0528 -0,0211 -0,0739*** -0,0844*** 0,1127* -0,0338 -0,0881* -0,2230* -0,1249* -0,0975* -0,0275 -0,0753** 1,0000 
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6.4.2.2.3. Dados em painel 

A tabela 38 (painéis A e B) apresenta os resultados para a equação 1, definida na secção 

6.3.3, utilizando a técnica de dados em painel.  

Ressalva-se que as variáveis dummy relativas aos vários setores apresentaram um elevado 

grau de correlação com as variáveis do modelo. O fator de inflação da variância (VIF) para 

a maioria dos setores, excluindo o setor da Aviação, apresentou valores acima de 10. Ao 

forçar a sua introdução nos modelos, as variáveis eram consecutivamente omissas, pelo 

que se optou por retirar dos modelos as variáveis dummy referentes a cada setor. A este 

propósito, Al-Tuwaijri et al. (2004) obtêm resultados não significantes para o setor quando 

a equação em causa toma como variável dependente a divulgação ambiental, pelo que o 

modelo desenvolvido não foi colocado em causa pela sua omissão. 

Atente-se, novamente, à distinção efetuada na formulação dos índices de divulgação - 

variáveis dependentes - relativamente ao papel das políticas off-balance sheet, ou seja, à 

divulgação do não reconhecimento das LEAG ou emissões de GEE. Os resultados 

apresentados na tabela 38 (painel A) consideram que as divulgações de políticas off-

balance sheet não contribuem para o nível de transparência do relato financeiro e assim, 

foram equiparados à não divulgação. Os resultados apresentados na tabela 38 (painel B) 

consideram que as divulgações de políticas off-balance sheet contribuem para o nível de 

transparência do relato financeiro e assim, foram equiparados à divulgação de informação 

sobre licenças de emissão e emissões de GEE. 

 

Ao iniciar o teste da equação 1 definida na secção 6.3.3, foi realizado o teste do 

multiplicador de Lagrange de Breusch-Pagan que compara os efeitos aleatórios com o 

conjunto de dados, o qual foi rejeitado, pelo que, optou-se pela técnica de dados em painel 

ao invés do pool de dados. Posteriormente, havia que selecionar o modelo de efeitos fixos 

ou efeitos aleatórios. Para esse efeito aplicou-se o teste de Hausman, o qual indica se os 

erros estão correlacionados com os regressores. Quando o teste de Hausman não foi 

conclusivo pela diferença obtida entre as matrizes não ser definitiva positiva, reforçou-se 

aquela condição através de um estimador eficiente, dispondo assim, uma estimativa 

adequada da variância de contraste para os testes de exogeneidade e sobre-especificação. 

Foram utilizados os testes de Wald para verificar se devem ser incorporadas variáveis 

temporais dummy (identificado nos painéis por i.Ano), o teste modificado de Wald para 

testar a presença de heterocedasticidade (identificado nos painéis por Wald chi2) e o teste 
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de Wooldridge para testar a presença de autocorrelação de primeira ordem (identificado 

nos painéis por AR(1)). A constante presença de heterocedasticidade foi corrigida 

utilizando a estimativa de erros-padrão com correção de painel (Panel Corrected Standard 

Errors). Esta especificação possibilita também a correção do efeito de autocorrelação de 

primeira ordem, quando a hipótese nula do teste de Wooldridge é rejeitada. Nestes casos 

em que se verifica simultaneamente autocorrelação de primeira ordem e 

heterocedasticidade, os parâmetros são estimados pela regressão de Prais-Winsten, para 

dados em painel. 

 

Os resultados expostos no painel A evidenciam que para o modelo (1) não foram 

incorporadas as variáveis dummy temporais, uma vez que o teste de Wald rejeita a sua 

significância conjunta, para um intervalo de confiança a 95%. Foi rejeitada a hipótese nula 

do teste de Wooldridge, relativo a autocorrelação de primeira ordem no modelo (2), para 

um intervalo de confiança de 90%, pelo que foi corrigida a regressão de Prais-Winsten quer 

por questões de heterocedasticidade quer pela presença de AR(1). Neste painel, os 

resultados indicam que as bases de apresentação do relato financeiro em IFRS apresentam 

um efeito negativo nos índices de divulgação da informação. Aquele efeito é mais forte no 

que respeita às divulgações para licenças de emissão do que para emissões de GEE. 

Verifica-se ainda, que esta relação acontece em entidades com rendibilidade das vendas e 

rácios de debt-to-equity mais elevados, que divulgam o relatório do auditor externo. 

 

Os resultados expostos no painel B evidenciam que foi rejeitada a hipótese nula do teste de 

Wooldridge para a autocorrelação de primeira ordem no modelo (2) para um intervalo de 

confiança de 95%, pelo que foi corrigida a regressão de Prais-Winsten quer por questões 

de heterocedasticidade quer pela presença de AR(1). Neste painel, os resultados indicam 

que as bases de apresentação do relato financeiro em IFRS mostram um efeito negativo nos 

índices de divulgação da informação, mas não estatisticamente significativo. Verifica-se 

ainda, que esta relação acontece em entidades com rendibilidade do ativo e rácios de debt-

to-equity mais elevados, que divulgam o relatório do auditor externo, o que não difere 

substancialmente dos resultados do painel A. 
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Tabela 38: Modelos estáticos - influência do normativo contabilístico nos índices de divulgação 

Ver quadro 15 para definição das variáveis. *, **, *** Representam níveis de significância a 1%, 5% e 10% respetivamente. Em cada painel, 

o modelo 1 apresenta os resultados para a variável dependente que representa o nível de transparência do relato financeiro sobre licenças 

de emissão e emissões de GEE, o modelo 2 apresenta os resultados para a variável dependente que representa o nível de transparência 

do relato financeiro sobre “boas notícias” - licenças de emissão e o modelo 3 apresenta os resultados para a variável dependente que 

representa o nível de transparência do relato financeiro sobre emissões de GEE. Os modelos são apresentados usando estimativas de 

erros-padrão corrigidas. (1) O teste de Wald para as variáveis temporais dummy não é significativo. 

Painel A - Nível de transparência do relato financeiro das LE e emissões de GEE – NDiv e NRec 

 (1) ID (2) ID.LE (3) ID.eGEE 
 Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

BADF.IFRS -0,8402* 0,2541 -0,5416** 0,2424 -0,3228** 0,1329 

Dim 0,1711 0,1855 -0,0345 0,1211 0,0975 0,0949 

ROA 0,0314 0,2605 0,0282 0,0600 0,1219 0,1337 

ROE 0,3676 0,2508 0,0253 0,0705 0,1755 0,1272 

ROS 0,5978* 0,1811 0,1357*** 0,0751 0,3069* 0,0872 

DebtE 1,4218* 0,4364 0,3590** 0,1450 0,7047* 0,2148 

DebtA -1,5074* 0,4473 -0,1524 0,1470 -0,6186* 0,2204 

Audit 1,7479* 0,4013 0,6490* 0,2499 0,9450* 0,1938 

_cons 1,8618** 0,9113 1,7397* 0,4320 0,2075 0,4506 

i.Ano Não(1)  Sim  Sim  

N obs / N grupos 548 / 85  548 / 85  548 / 85  
 chi2 (8) = 60,36* chi2(14) = 35,24* chi2(14) = 64,04* 

Hausman chi2 26,94**  33,06*  31,37*  

AR(1) 0,330  rho=0,835  0,371  

Wald chi2  1.4e+08*  3.8e+05*  3.9e+05*  

LM chi2 953,52*  947,92*  925,01*  

 
Painel B - Nível de transparência do relato financeiro das LE e emissões de GEE - NDiv 

 
(1) ID.ND (2) ID.ND.LE (3) ID.ND.eGEE  

Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

BADF.IFRS -0,2094 0,2258 -0,1553 0,2017 -0,0916 0,1255 

Dim -0,1384 0,1655 -0,1914 0,1247 0,0907 0,0916 

ROA 0,4222*** 0,2356 0,1325*** 0,0724 0,2673** 0,1282 

ROE 0,1924 0,2258 -0,0921 0,0807 0,1456 0,1261 

ROS 0,3099*** 0,1662 0,0271 0,0838 0,2554* 0,0864 

DebtE 1,8187* 0,4165 0,6336* 0,1651 0,9432* 0,2338 

DebtA -1,5172* 0,4208 -0,5654* 0,1704 -0,5844** 0,2344 

Audit 1,8693* 0,4174 0,8051* 0,2519 0,8443* 0,2083 

_cons 2,2463** 0,9166 -- -- -0,1384 0,4596 

i.Ano Sim  Sim  Sim  

N obs / N grupos 548 / 85  548 / 85  548 / 85   
chi2 (14) = 63,80* chi2(15) = 1330,98* chi2(14) = 76,11* 

Hausman chi2 41,90**  37,56*  48,91*  

AR(1) 2,541  rho=0,7312  1,558  

Wald chi2  4.1e+05*  5.8e+05*  2.6e+06*  

LM chi2 773,03*  777,89*  787,03*  

 

Os resultados das regressões em dados em painel não suportam H1, na medida em que os 

níveis de transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE 

estão negativamente associados à apresentação do relato financeiro em IFRS. Estes 

resultados indicam que os níveis de transparência do relato financeiro sobre licenças de 

emissão e emissões de GEE é menor em entidades que utilizam as bases de preparação 

IFRS. Pode-se, portanto, argumentar que as entidades entram em estratégias de ocultação 
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para o relato financeiro sobre as transações de exposição ao CELE para efeitos de 

cumprimento. A falta de regulação naquelas bases de relato financeiro é a primeira 

responsável pelos resultados obtidos. Não obstante, indicia-se o juízo profissional por parte 

do contabilista e dos elementos de gestão, que, não incorrendo em estratégias deliberadas 

de incumprimento, optam por excluir determinada informação diretamente relacionada a 

um mercado ativo. 

 

A próxima secção apresenta as conclusões obtidas com no presente capítulo. 

 

 

6.5. Conclusões  

Com este capítulo pretendeu-se analisar a influência do normativo internacional do IASB 

no nível de transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE. 

Esta questão surge pela lacuna de tratamento específico nas IFRS, que conduzem ao juízo 

profissional para tratamento das transações de exposição ao CELE, para efeitos de 

cumprimento, e que possibilita a internalização dos procedimentos previstos pelos 

organismos reguladores nacionais ou literatura prévia. Enquanto normativo de elevada 

qualidade, os princípios contabilísticos das IFRS dão abertura para a adoção de políticas 

que vão ao encontro da informação fiável e relevante. Identificada esta problemática, 

pretendeu-se responder à seguinte questão de investigação: 

Q3). A transparência do relato financeiro, referente à exposição ao CELE para 

efeitos de cumprimento, é influenciada pela lacuna de prescrição contabilística 

específica das IFRS? 

 

Os resultados apontam para uma maioria de entidades que aplicam as normas 

internacionais no seu relato financeiro. É no âmbito daquele normativo que se verifica uma 

maior dispersão das divulgações de políticas contabilísticas e das abordagens 

contabilísticas. Não é possível, contudo, atribuir esta dispersão a toda a amostra, dado que 

no capítulo anterior, verificou-se que as entidades espanholas apresentavam uma maior 

concentração em determinados critérios e uma minimização da não divulgação. Apura-se, 

agora, que a adoção do normativo espanhol parece ser um fator influenciador desses 

resultados. Da mesma forma, verifica-se que a dispersão das políticas contabilísticas 

divulgadas por parte das entidades portuguesas, parece reduzir com a introdução do fator 
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regulatório, exceção para as divulgações relativas à mensuração subsequente das licenças 

de emissão e para o reconhecimento das emissões acima das licenças detidas, facto que se 

atribui à alteração normativa (da IT 4 para o apêndice à NCRF 26). 

Conclui-se que o nível de transparência do relato financeiro é positivamente influenciado 

no contexto de adoção das IFRS, pela probabilidade de divulgação de abordagens 

contabilísticas como a do subsídio do governo e a net liability approach. Todavia, também 

foi verificado que a probabilidade de divulgar políticas off-balance sheet e de não divulgar 

estão positivamente associadas à apresentação das contas em IFRS. Estes resultados mistos 

não permitem aferir sobre a influência do normativo contabilístico internacional estar 

associado a um maior ou menor nível de transparência do relato financeiro, mas permitem 

afirmar que existe uma maior disparidade das práticas divulgadas, proporcionada pela 

lacuna de prescrição contabilística específica.  

Quando o nível de transparência do relato financeiro é medido por índices de divulgação, 

confirma-se uma influência negativa da aplicação das IFRS, ou seja, as entidades que 

divulgam em IFRS tendem a divulgar menos informação do que entidades que aplicam 

normativos que incluem princípios contabilísticos específicos para as transações com 

LEAG e emissões de GEE. Pode, assim, ser sugerido que as entidades que aplicam as IFRS 

apresentam tendência para adotar procedimentos contabilísticos que simplificam o relato 

financeiro, como a adoção de abordagens líquidas ou de políticas off-balance sheet. Este 

facto contribui para argumentar que o nível de transparência do relato financeiro está 

negativamente associado a normativos contabilísticos que não incluem um tratamento 

contabilístico específico a preconizar.  

 

O quadro 16 evidencia os resultados obtidos para a hipótese formulada. 

 

Quadro 16: Resumo da validação da hipótese de investigação H1 

Hipótese Relação esperada Validação Resultado 

H1 Não há associação 
Verificada 

parcialmente 

O nível de transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões 

de GEE reduz pela probabilidade de adoção da net liability approach, de políticas 

off-balance sheet e da não divulgação; 

O nível de transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões 

de GEE é negativamente influenciado pela preparação das contas em IFRS, 
contudo, não é obtido uma relação estatisticamente significativa quando o índice 

considera políticas off-balance sheet como sendo transparentes; 

O nível de transparência do relato sobre licenças de emissão e emissões de GEE 
aumenta pela probabilidade de adoção da abordagem do subsídio do governo (uma 

gross approach). 
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Capítulo 7. A influência do desempenho ambiental na 

transparência do relato financeiro das licenças de 

emissão e emissões de gases com efeito de estufa 

 

7.1. Introdução 

O interesse no relato financeiro das matérias ambientais aumentou na UE particularmente 

na sequência de dois marcos (Llena et al., 2007): com a Recomendação 2001/453 da CE, 

para a inclusão das matérias ambientais no relatório financeiro anual55 e com a 

implementação do CELE. A contabilidade de matérias ambientais parece incorporar dois 

padrões de informação para os stakeholders (Schaltegger e Burrit, 2000), por um lado, 

impactos financeiros induzidos por questões ambientais e, por outro lado, impactos físicos 

no e do meio ambiente, ainda que por vezes em conflito ou dependentes. Aquela 

Recomendação refere que convém publicar nas contas anuais e consolidadas e/ou no 

relatório de gestão anual e consolidado, a atitude da entidade face às questões ambientais 

e o seu comportamento ambiental, uma vez que podem ter consequências para a sua 

situação financeira. Neste sentido, ao enquadrar a temática do relato financeiro proveniente 

de um comércio de emissões baseado em sistema cap-and-trade, a literatura existente 

concorda que aquelas operações devem ser incluídas no relato financeiro das entidades 

(PWC e IETA, 2007; Ragan e Stagliano, 2007; Bebbington e Larrinaga-González, 2008; 

McGready, 2008; KPMG, 2008; Cook, 2009; Fornaro et al., 2009; Young et al., 2009; 

Ascui e Lovell, 2012; Giner, 2014; Allini et al., 2018), pois o envolvimento no mercado 

pode originar impactos financeiros relevantes, em natureza e valor (Mateos-Ansótegui e 

Bilbao-Estrada, 2007; Fornaro et al., 2009; Warwick e Ng, 2012). Não obstante a 

materialidade das transações provenientes do comércio de emissões, ao incorporá-las no 

relato financeiro só pela sua natureza, as entidades estão a permitir uma comparabilidade 

mais transparente entre demonstrações financeiras (Giner, 2014) e a gerar informação útil 

para a tomada de decisão, uma vez que a não divulgação resulta em distorção da informação 

divulgada (Ragan e Staliano, 2007). Assim, uma parte expressiva a considerar nas políticas 

contabilísticas adotadas deve ser a transparência das transações do CELE (Haupt e Ismer, 

                                                 
55 Recomendação 2001/453 da C.E. de 30 de maio sobre o reconhecimento, mensuração e divulgação de matérias ambientais nas contas 

anuais e no relatório anual. 
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2011), tendo em conta que o relato financeiro tem incorporado outras matérias ambientais 

com aquele objetivo (Gray, 1992; Larrinaga et al., 2002; Ortas et al., 2015).  

Outra discussão na literatura, incide na dicotomia desempenho ambiental-divulgações 

ambientais, na medida em que se verificam argumentos para que seja o desempenho 

ambiental a influenciar o relato efetuado (Patten, 2002; Cho e Patten, 2007; Clarkson et al., 

2008; Milanés-Montero e Pérez-Calderón, 2011; Liu et al., 2016), temática extensivamente 

tratada na ótica de divulgações discricionárias. Mas as conclusões de Larrinaga et al. 

(2002), Llena et al. (2007) ou Nguyen et al. (2017) sugerem que o aumento das divulgações 

ambientais nos relatórios anuais se deve não apenas ao cumprimento com uma regulação 

obrigatória, mas também à motivação de uma imagem menos negativa aos stakeholders. 

Depoers et al. (2016) evidenciam que os órgãos de gestão adaptam as estratégias de 

divulgação para atender às necessidades de informação dos diferentes stakeholders, em 

particular, utilizando de forma distinta os canais de comunicação à sua disposição – relato 

voluntário versus relatórios obrigatórios. É com base neste argumento que se pretende 

verificar se as entidades estão, através da contabilidade financeira, a divulgar de forma 

transparente as transações provenientes da exposição ao CELE, para efeitos de 

cumprimento, como forma de satisfazer as necessidades dos stakeholders, fornecendo uma 

imagem de responsabilidade para com o fenómeno das alterações climáticas. A 

contribuição do presente estudo para a literatura existente é efetuada com os seguintes 

pontos principais:  

1) Relacionar o nível de transparência do relato financeiro das transações provenientes 

do CELE, para efeitos de cumprimento, distinguindo-o por tipo de normativo 

contabilístico que esteve na sua origem56, com o desempenho das emissões de GEE; e 

2) Relacionar o nível de transparência do relato financeiro das transações provenientes 

do CELE, para efeitos de cumprimento, distinguindo-o por tipo de normativo 

contabilístico que esteve na sua origem, com o desempenho das emissões de GEE 

sujeito às regras de compliance do objetivo ambiental do mercado, i.e., emitir GEE no 

limite atribuído, para que a UE alcance a redução daquelas emissões. 

Pretende-se com este capítulo responder à seguinte questão de investigação: 

                                                 
56 Isto é, distinguir o normativo contabilístico que prescreve especificamente o relato financeiro a preconizar para as licenças de emissão 

e emissões de GEE do normativo que se distancia desse tratamento específico, ainda que contenha princípios que o preparador da 

informação possa usar para ajuizar o tipo de relato a preconizar. 
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Q4: A transparência do relato financeiro, referente à exposição ao CELE para 

efeitos de cumprimento, é influenciada pelo desempenho das emissões de GEE? 

 

O restante capítulo está organizado da seguinte forma: a secção 7.2 respeita à revisão da 

literatura e ao desenvolvimento das hipóteses de investigação, a secção 7.3 descreve a 

metodologia usada, a secção 7.4 apresenta e debate os resultados obtidos e, por último, a 

secção 7.5 expõe as conclusões. 

 

 

7.2. Revisão da literatura e hipóteses de investigação 

A história da regulação do relato financeiro para os compromissos originados pelo 

comércio de emissões tem-se pautado por adiamentos consecutivos, permanecendo até aos 

dias de hoje, uma lacuna nas normas do IASB. Resumindo, em dezembro de 2004, pouco 

antes do início da fase I do CELE, a IFRIC 3 Emission Rights foi emitida, incidindo sobre 

o tratamento contabilístico a adotar por entidades envolvidas em sistemas de comércio cap-

and-trade, tendo a mesma sido retirada logo em junho de 2005. Apesar de algumas 

tentativas de reposição de uma regulação que a substituísse, como o projeto conjunto 

IASB/FASB em 2007 ou o projeto de investigação em 2012, hoje subsiste uma ausência 

permitida por parte da IFRS Foundation. Desde 2015 que a alteração de âmbito, abordagem 

e direção do projeto para o Pollutant Price Mechanism, aguarda a revisão da Estrutura 

Conceptual do IASB para que este possa dedicar-se ao projeto da regulação do comércio 

de emissões. Desde o momento que o IASB retirou a IFRIC 3 e até aos dias de hoje, 

reguladores nacionais optaram por introduzir nos seus normativos, tratamentos 

contabilísticos específicos. Este foi o caso da ANC, do ICAC e da CNC, em França, 

Espanha e Portugal, respetivamente. A ANC optou por um tratamento contabilístico 

significativamente baseado no business model das entidades, e o ICAC (até 2016) e a CNC 

por um tratamento contabilístico similar ao proposto pela IFRIC 3, ainda que distintos desta 

e entre si. Note-se que a CNC propôs a amortização das licenças de emissão. A secção 2.3 

apresenta mais pormenorizadamente os tratamentos contabilísticos propostos por cada um 

daqueles reguladores, sendo que na secção 2.3.4 é apresentado um quadro comparativo 

entre os normativos. Com esta perspetiva de diferentes abordagens, para as entidades que 

aplicam o normativo internacional, na ausência de uma IFRS que se aplique 
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especificamente a uma transação, a IAS 8 prescreve que o órgão de gestão fará julgamentos 

no desenvolvimento e na aplicação de uma política contabilística que resulte em 

informação fiável e relevante, atendendo aos critérios previstos na Estrutura Conceptual. 

A IAS 8 refere também, que o órgão de gestão pode tomar em consideração as tomadas de 

posição de outros órgãos normalizadores que usem uma Estrutura Conceptual semelhante.  

A consequência da privação de harmonização contabilística é comprovada por vários 

estudos que demonstram uma diversidade das práticas contabilísticas adotadas (PWC e 

IETA, 2007; Lovell et al., 2010; Warwick, 2012; Black, 2013; Allini et al., 2018), 

incluindo os resultados deste trabalho, apresentados no capítulo 5. Não obstante, Criado-

Jiménez et al. (2008) referem que as empresas adotam estratégias de forma a evitar a 

transparência na informação constante em relatórios obrigatórios, que vão desde a rejeição 

até a ocultação, privando assim os stakeholders de informações regulatórias. Adams et al. 

(1995) sugeriram que a não divulgação poderia ser explicada por uma estratégia consciente 

que evita os efeitos nocivos da transparência. Portanto, as circunstâncias discutidas nos 

capítulos anteriores - a lacuna das divulgações obrigatórias do IASB, as variadas práticas 

contabilísticas usadas para contabilizar as transações do CELE, as frequências 

significativas de não reconhecimento e não divulgação dessas transações - são as principais 

razões para questionar quais as motivações para preparar o relato financeiro sobre licenças 

de emissão e emissões de GEE, de forma transparente.  

Com a perspetiva de incorporar o desempenho ambiental como fator determinante do 

relato, Clarkson et al. (2008) referem que um dos temas com pouco desenvolvimento no 

campo da contabilidade ambiental é a relação entre o nível de divulgações ambientais e o 

desempenho ambiental das entidades. Os autores concluíram, tendo por base o índice de 

Wiseman57, que à medida que a exposição ao controlo das emissões de gases poluentes 

aumenta, as divulgações obrigatórias nos relatórios anuais e formulários 10K também 

aumentam. Schaltegger e Burritt (2000) fazem notar, que um impacto financeiro induzido 

pela informação ambiental comunica que o desempenho ambiental das empresas 

influenciou o seu desempenho económico e a sua posição financeira. De facto, as formas 

de relato das entidades podem servir como um meio para sublinhar o sucesso com a redução 

das emissões (Luo et al., 2012; Liu et al., 2016). Na ótica de relato voluntário, é referido 

por estes estudos, que as entidades podem divulgar menos informação se os stakeholders 

                                                 
57 Wiseman (1982) criou um índice com 18 itens que refletem aspectos relacionados a litígios ambientais, atividades de redução de 

poluição e outros aspectos ambientais que foram utilizados em vários estudos subsequentes para medir a extensão da divulgação de 

informações ambientais voluntárias. 
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externos não forem capazes de distinguir se aquela falta de informação é devida a um 

melhor desempenho ambiental ou ao desejo de não revelar informação; por outro lado, se 

os stakeholders externos forem capazes de fazer tal distinção então as entidades com 

melhor desempenho ambiental têm uma motivação para divulgar informação. Não 

obstante, Adams et al. (1995) referem ser fundamental a distinção do relato que é feito 

voluntariamente do que é obrigatório. Apesar do relato financeiro ser obrigatório, a 

introdução das matérias relacionadas com a exposição ao CELE para efeitos de 

cumprimento, não o é de forma normalizada. Argumenta-se, portanto, que na ótica do 

relato obrigatório, a compreensibilidade da informação enquanto característica qualitativa 

a considerar na elaboração das contas anuais, é determinante para que os preparadores da 

informação transmitam aos stakeholders o desempenho das emissões de GEE no sistema 

de comércio que integram. A consecutiva emissão de GEE, subordinada às regras do 

CELE, é frequentemente associada a níveis de divulgação do volume de emissões (Qian e 

Schaltegger, 2017), e o desempenho ambiental da entidade associado a níveis de 

divulgações discricionárias (Clarkson et al., 2008). Na perspetiva do relato obrigatório, 

literatura prévia propõe que a contabilidade financeira tem a tarefa de alertar os 

stakeholders para possíveis exposições a risco e incerteza (Bebbington e Larrinaga-

González, 2008; Haupt e Ismer, 2011). De forma semelhante, Jaggi et al. (2018) referem 

que as entidades que operam no CELE devem ser mais sensíveis a adotar políticas de 

divulgação que reflitam o risco e o desempenho do carbono. Hahn, Reimsbach e 

Schiemann (2015) argumentam que a divulgação das emissões é o meio para proporcionar 

uma melhoria na comunicação, originando impressões positivas do desempenho das 

emissões de GEE, satisfazendo, assim, pressões externas para um elevado nível de 

transparência. Larrinaga et al. (2002) afirmam que as empresas podem negligenciar aspetos 

da regulamentação que não são do seu interesse relatar, mas que, por outro lado, se 

detiverem melhores medidas de desempenho têm uma motivação para divulgar mais 

informações, aclarando a transparência da informação. Logo, se os stakeholders obtiverem 

informação para avaliar a exposição das entidades às exigências do CELE para efeitos de 

cumprimento, então as entidades incorporaram um nível de transparência na divulgação 

das transações provenientes do desempenho no mecanismo do comércio de emissões, 

compreensível por aqueles.  

Este estudo aborda a visibilidade do desempenho das emissões de GEE no nível de 

transparência do relato financeiro. Tornar os custos de poluir visíveis é um dos objetivos 
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do CELE, pelo que se pretende complementar literatura prévia ao relacionar o nível de 

divulgações efetuadas com o desempenho das emissões de cada entidade. 

Há a realçar novamente, à semelhança dos capítulos 5 e 6, que no âmbito de práticas de 

accountability, para alcançar níveis elevados de transparência no relato financeiro de 

matérias ambientais, Llena et al. (2007) concluem em relação a divulgações ambientais 

obrigatórias, que as entidades divulgam menos “notícias más”, como provisões e 

contingências, do que “notícias boas”, como investimentos e gastos incorridos. No âmbito 

do comércio de emissões baseado num sistema cap-and-trade, o desempenho das emissões 

de GEE seria assim uma influência positiva no nível de transparência do relato financeiro 

de licenças de emissão e negativa nas emissões de GEE.  

Contudo, literatura anterior não é consensual sobre a associação positiva ou negativa, 

significativa, entre divulgações ambientais e desempenho ambiental (Al-Tuwaijri et al., 

2004). Mas Qian e Schaltegger (2017) concluíram que a alteração no nível de divulgação 

de carbono motiva a melhoria no desempenho de carbono; e Hassan e Romilly (2018) 

concluíram que existe a relação unidirecional das emissões de GEE e a sua divulgação. 

Embora este estudo não trate a relação causal e, portanto, não se inverta a relação da 

influência do desempenho ambiental nas divulgações ambientais, questiona-se a ausência 

significativa de estudos entre o nível de divulgações ambientais obrigatórias e o 

desempenho das emissões de GEE. Desta forma, com base na ausência significativa de 

estudos empíricos prévios que suportem essa relação, formula-se a seguinte hipótese de 

investigação não direcional: 

 

H2.1: O nível de transparência do relato financeiro relativo a licenças de emissão e 

emissões de GEE não está associado ao desempenho das emissões de GEE no âmbito do 

CELE. 

 

Não obstante ao argumento de transparência do desempenho ambiental através do relato 

financeiro, a problemática da introdução das transações do CELE na contabilidade 

financeira tem sido a sua interpretação enquanto materialmente relevantes, i.e., a influência 

material das transações na posição financeira da entidade, no seu desempenho ou nos cash-

flows. Esta interpretação, frequentemente associada ao sistema de atribuição gratuita, serve 

de justificação à adoção de políticas off-balance sheet (Criado-Jiménez et al., 2008; Cho, 

Freedman e Patten, 2009; Clarkson, Li, Pinnuck e Richardson, 2015). O apoio regulatório 

a este argumento é baseado na Estrutura Conceptual, que está implícita em cada conjunto 
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de normas de relato financeiro. Mas, a possibilidade das múltiplas utilizações das LEAG 

como commodity, meio de pagamento ou outro tipo de instrumento financeiro, representa 

um desafio para os contabilistas (Lovell et al., 2013). Na perspetiva do utilizador da 

informação, pode ser útil distinguir entre as LEAG que foram efetivamente entregues ao 

Estado por emissões realizadas e as que foram vendidas para realizar fundos de curto prazo 

– tendo a entidade posteriormente adquirido licenças para cumprir com a obrigação de 

entrega daquelas licenças ao Estado. Estas regras de mercado são frequentemente referidas 

na literatura (Cook, 2009; Giner, 2014) como determinantes para a inclusão das transações 

do mercado no relato financeiro. Makridou et al. (2019) concluem que, os impactos de 

redução (emissões de GEE verificadas e LEAG) ou o aumento da eficiência da energia, 

devem ser considerados no processo da tomada de decisão para a melhoria das medidas de 

rendibilidade. Assim, é ponderado se o desempenho das emissões de GEE associado ao 

relato do cumprimento do limite inicial atribuído pelo CELE, motiva o reconhecimento das 

transações relacionadas com licenças de emissão e emissões de GEE, aumentando, 

portanto, o nível de transparência do relato financeiro. Considerando os resultados obtidos 

nos capítulos 5 e 6, em que se verifica que a não divulgação ou não reconhecimento das 

políticas contabilísticas relativas a LEAG e a emissões de GEE é transversal a países e a 

normativos contabilísticos58, argumenta-se que o relato de emissões abaixo da quantidade 

de toneladas atribuídas gratuitamente, pode configurar uma estratégia para enfatizar o bom 

desempenho das emissões de GEE e, portanto, reduzir o nível de transparência do relato 

financeiro. Pretende-se com o presente estudo:  

a) Considerar a influência do desempenho das emissões de GEE associado ao sistema 

de grandfathering no nível de transparência no relato financeiro;  

b) Identificar uma motivação para adotar políticas contabilísticas off-balance sheet e 

para a não divulgação das transações provenientes do CELE - o relato do 

cumprimento do limite atribuído gratuitamente.  

Contudo, mais uma vez, a ausência significativa de estudos empíricos que suportem os 

argumentos daquelas relações conduz à formulação da seguinte hipótese de investigação 

não direcional: 

 

                                                 
58 Sendo de relevar que a divulgação de políticas off-balance sheet é verificado no normativo internacional e no normativo português; e 

que as entidades que relatam no âmbito do PGC e da Resolução 8 de fevereiro de 2006 do ICAC, não divulgam aquele tipo de políticas 

e evidenciam frequências muito reduzidas para a não divulgação. 
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H2.2: O nível de transparência do relato financeiro relativo a licenças de emissão e 

emissões de GEE não está associado ao desempenho das emissões de GEE quando as 

emissões de GEE não excedem as licenças atribuídas gratuitamente. 

 

A secção seguinte apresenta a metodologia adotada no desenvolvimento deste estudo. 

7.3. Metodologia 

7.3.1. Definição da amostra  

A seleção da amostra teve como base os princípios estabelecidos na secção 4.4.1. Recorda-

se que a amostra inicial é de 88 entidades, para as quais se obtiveram 559 observações no 

período compreendido entre 2008 e 2014. É um painel não balanceado, com gaps 

temporais, uma vez que não se obteve dados para o período de sete anos para todas as 

entidades. Mas, para os capítulos anteriores considerou-se os dados para os períodos de 

relato financeiro que eram divulgados.  

Este capítulo introduz o desempenho das emissões de GEE como fator influenciador do 

nível de transparência do relato financeiro. Obtiveram-se observações incompletas de 

elementos de emissões de GEE, por falta de auto-reporte da entidade ao Registo da União. 

Williams et al. (2018) referem que os dados em painel permitem controlar quer os 

confounders inobserváveis, quer os regressores endógenos retardados, mas que as duas 

coisas em simultâneo conduz a sérias dificuldades de estimativas. Apesar das múltiplas 

técnicas estatísticas disponíveis para lidar com missing values (Saunders et al., 2006), para 

evitar a ambiguidade de estimativas, foi decidido não incorporar no estudo os missing 

values referentes às observações entidade-ano, à semelhança de Francoeur et al. (2010) ou 

Trumpp e Guenther (2017). Medeiros (2016) refere que analisar apenas os casos completos 

de dados, potencialmente enviesa o estudo, a não ser que os casos completos sejam já uma 

amostra aleatória da amostra completa, como é o caso. Foram, então, eliminadas 19 

observações face à amostra inicial, das quais: 7 respeitam a missing values das emissões 

de GEE por falta de auto-reporte das entidades à C.E., 2 por indisponibilidade da 

informação económico-financeira na base de dados Amadeus, e 7 cujo capital próprio era 

nulo (Papeterie du Banque de France). Posteriormente, com a análise dos dados foram 

também eliminadas 3 observações consideradas outliers: 1 relacionada com a variável 

ambiental em que o desempenho das emissões era inferior a -500 e 2 relacionadas com as 

variáveis de controlo em que o rácio debt-to-equity estava inferior a -100. Com estas 
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exclusões da amostra, obteve-se 540 observações para 85 entidades. O apêndice II lista o 

número de observações por entidade. 

 

A tabela 39 evidencia a amostra do presente estudo, por país (painel A) e também pelo 

normativo contabilístico adotado (painel B), tendo em conta a relevância da existência de 

uma regulação de relato financeiro que especifica um tratamento contabilístico para as 

transações provenientes do CELE. 

 

 

Tabela 39: Caracterização da amostra por país e por normativo contabilístico 

Painel A - Caracterização da amostra por país 

País 

Nº entidades Observações 

Freq Perc Freq Perc 

Espanha 45 52,94 292 54,07 

França 14 16,47 88 16,30 

Portugal 26 30,59 160 29,63 

Total 85 100,00 540 100,00 

 

Painel B - Caracterização da amostra por normativo contabilístico / país 

País 

Normativos nacionais IFRS 

Nº entidades Observações Nº entidades Observações 

Freq Perc Freq Perc Freq Perc Freq Perc 

Espanha 13 41,94% 76 40,43 32 58,18 216 61,36 

França 3 9,68% 15 7,98 11 20,00 73 20,74 

Portugal 14(1) 48,39% 97 51,60 12(1) 21,82 63 17,90 

Total 31 100,00 188 100,00 55 100,00 352 100,00 
1) Uma entidade portuguesa apresenta 1 observação em normativo nacional e posteriormente 2 observações em normativo internacional. 

 

A próxima secção apresenta a definição das variáveis para o presente estudo. 

 

 

7.3.2. Definição das variáveis  

Ao definir as variáveis deste estudo importa ressalvar que, seguindo o preconizado nos 

capítulos 5 e 6, o nível de transparência do relato financeiro é formulado a partir das oito 

variáveis dummy (I1 a I8) que expressam as políticas contabilísticas adotadas para o 

reconhecimento e mensuração das licenças de emissão e emissões de GEE: I1. Rec LEAG 

- Natureza do reconhecimento das LEAG; I2. Contrap Rec LEAG - Natureza do crédito de 

contrapartida ao reconhecimento das LEAG; I3. Mens inicial LEAG - Base de mensuração 

inicial das LEAG; I4. Mens subs LE - Base de mensuração subsequente das LEAG; I5. Rec 
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emissões GEE - Natureza do reconhecimento da obrigação pelas emissões de GEE; I6. 

Mens emissões GEE - Base de mensuração da obrigação pelas emissões de GEE; I7. Rec 

Exc Emissões - Natureza do reconhecimento da obrigação quando a estimativa de emissões 

reais excederem as LE detidas no final de cada período de relato; I8. Rec LEA - Natureza 

do reconhecimento das LE adquiridas para cumprimento das regras do CELE.  

Com a identificação destas políticas contabilísticas foi distinguido o nível de transparência 

do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE com base em duas 

medidas:  

 Índices de divulgação, que proporcionam evidência quantificável da estratégia de 

transparência seguida pelas entidades. 

 Abordagens contabilísticas divulgadas, conforme conceptualizado por reguladores 

e literatura prévia. 

Para analisar o desempenho das emissões de GEE, foi criada a variável que considera o 

volume de negócios (vendas e prestação de serviços) da entidade por cada tonelada de GEE 

reportada à C.E. como emitida para a atmosfera, considerada em literatura prévia como 

uma medida de desempenho ambiental. 

 

As secções seguintes desenvolvem a definição das variáveis de transparência do relato 

financeiro, variáveis explicativas e variáveis de controlo, enquadrando-as na literatura 

existente. O quadro 17 (painéis A e B) apresenta um resumo dessas variáveis, a sua 

mensuração e as fontes da informação. 
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Quadro 17: Definição das variáveis 

Painel A – Definição das variáveis dependentes 

Variável Tipo Descrição Mensuração Fonte 

ID Variável dependente 
(nível de transparência 

que considera a 

divulgação de políticas 
off-balance sheet e a não 

divulgação como falta de 

transparência) 

Índice de divulgação 

Assume valores de 0 a 8 
(soma das variáveis 

dummy I1 a I8) 

Notas  

(Demonstrações 
Financeiras 

anuais) 

ID.IFRS Índice de divulgação em IFRS 

ID.NatGAAP 
Índice de divulgação em normas 
nacionais 

ID.ND Variável dependente 

(nível de transparência 
que considera a não 

divulgação como falta de 

transparência) 

Índice de divulgação 

ID.ND.IFRS Índice de divulgação em IFRS 

ID.ND.NatGAAP 
Índice de divulgação em normas 

nacionais 

ID.LE 

Variável dependente 
(nível de transparência – 

Boas vs Más notícias - 

que considera a 
divulgação de políticas 

off-balance sheet e a não 

divulgação como falta de 
transparência) 

Índice de divulgação das LEAG  

Assume valores de 0 a 4 
(soma das variáveis 

dummy I1 a I4 para LE 

ou I5 a I8 para eGEE) 

ID.eGEE 
Índice de divulgação das emissões de 
GEE e LE adquiridas 

ID.IFRS.LE 
Índice de divulgação das LEAG em 
IFRS 

ID.IFRS.eGEE 
Índice de divulgação das emissões de 
GEE e LE adquiridas em IFRS 

ID.NatGAAP.LE 
Índice de divulgação das LEAG em 
normas nacionais 

ID.NatGAAP.eGEE 

Índice de divulgação das emissões de 

GEE e LE adquiridas em normas 

nacionais 

ID.ND.LE 

Variável dependente 

(nível de transparência – 
Boas vs Más notícias - 

que considera a não 

divulgação como falta de 
transparência) 

Índice de divulgação das LEAG 

ID.ND.eGEE 
Índice de divulgação das emissões de 

GEE e LE adquiridas 

ID.ND.IFRS.LE 
Índice de divulgação das LEAG em 

IFRS 

ID.ND.IFRS.eGEE 
Índice de divulgação das emissões de 

GEE e LE adquiridas 

ID.ND.NatGAAP.LE 
Índice de divulgação das LEAG em 

normas nacionais 

ID.ND.NatGAAP.eGEE 

Índice de divulgação das emissões de 

GEE e LE adquiridas em normas 
nacionais 

IFRIC3_cost 

Variável dependente 

(nível de transparência – 

abordagem 
contabilística) 

Abordagem da IFRIC 3 – modelo do 

custo 

Variável dicotómica 

(assume o valor 1 se a 
abordagem é 

identificada e 0 se não 

foi identificada) 

Notas 

(Demonstrações 

Financeiras 
anuais) 

SubGov 
Abordagem do Subsídio Governamental 

(Ernst & Young, 2009) 

NetLiab 
Abordagem do passivo líquido – net 

liability approach 

Inv_MP 
Abordagem dos inventários (modelo de 

produção da ANC) 

NCRF26 
Abordagem do apêndice à NCRF 26 (da 

CNC) 

NRec 
Abordagem do não reconhecimento – 

off-balance sheet 

NDisc Abordagem de não divulgação 

AbCont Abordagem Contabilística 

AbCont_ND 
Não adoção de uma abordagem 

contabilística 

  



274 

Painel B – Definição das variáveis independentes e de controlo 

Variável Tipo Descrição Mensuração Fonte 

GHGeP 

Variáveis 

explicativas 

Desempenho das emissões de 

GEE 

Logaritmo do rácio Vendas sobre 

Emissões de GEE (em € por ton 
métricas) Demonstrações 

Financeiras anuais / 

base de dados Amadeus 
+ Relatório CE - 

Verified Emissions 2014 GHGeP.CumCap 
Desempenho das emissões de 
GEE por relato do 

cumprimento do cap 

Assume o valor 0 se não cumpre com 
o cap atribuído; 

Assume o valor do logaritmo do rácio 

Vendas sobre Emissões de GEE (em 
€ por ton métricas) se cumpre com o 

cap atribuído 

CumCap 
Relato do cumprimento do cap 

atribuído 

Variável dicotómica 

(assume o valor 1 se cumpre com o 

cap e 0 se não cumpre com o cap 
atribuído) 

Relatório CE - Verified 

Emissions 2014 

Dim 

Variáveis de 

Controlo 

Dimensão Logaritmo do total dos ativos (em €) 

Demonstrações 

Financeiras anuais / 
base de dados Amadeus 

ROA Rendibilidade do Ativo 
Rácio EBIT para total dos ativos (em 

€) 

ROE 
Rendibilidade do Capital 
Próprio 

Rácio Resultado líquido para total do 
Capital Próprio (em €) 

ROS Rendibilidade das vendas 
Rácio Vendas+Prestação Serviços 

para total dos ativos (em €) 

DebtE Rácio de Leverage  
Rácio Total do Passivo para total do 

Capital Próprio (em €) 

DebtTA Rácio de Leverage 
Rácio Total do Passivo para total dos 

ativos (em €) 

Audit 
Presença do relatório do auditor 
externo nas contas anuais 

Variável dummy 

Assume o valor 1 se existe o relatório 

e o valor 0 se não existe 

Demonstrações 
Financeiras anuais 

 

 

7.3.2.1. Variáveis dependentes 

A fim de medir o nível de transparência das divulgações financeiras sobre licenças de 

emissão e emissões de GEE, foram elaborados índices de divulgação. As variáveis 

dependentes são, primeiramente, separadas pelo normativo contabilístico que está na base 

do relato financeiro: o índice de divulgação (ID) já mencionado nos capítulos 5 e 6, o índice 

de divulgação baseado nas IFRS (ID.IFRS) e o índice de divulgação baseado em normas 

nacionais, que contêm regulação específica (ID.NatGAAP).  

A acrescer a esta distinção por normativo, também conforme mencionado anteriormente, é 

considerado o impacto das divulgações das políticas off-balance sheet - ou o não 

reconhecimento – das transações do CELE, no nível de transparência do relato financeiro. 

Esta consideração é tida, em particular, pela questão da materialidade sugerida em relação 

à incorporação das emissões de GEE até ao limite das LEAG (Busch e Hoffman, 2011). 

Assim, na primeira etapa para elaborar os índices, foram criados dois tipos de variáveis 

dicotómicas para cada sub-índice (I1 a I8), de acordo com o preconizado na secção 5.3.1: 
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 As variáveis I1.dummy a I8.dummy, às quais foi atribuído o valor 1 se a entidade 

divulga uma política contabilística para reconhecimento e mensuração de licenças 

de emissão e emissões de GEE, excluindo a política de não reconhecimento de 

LEAG ou emissões de GEE, e o valor 0 se não divulga uma política contabilística 

ou se divulga a política de não reconhecimento (off-balance sheet); 

 As variáveis I1.dummyND a I8.dummyND, às quais foi atribuído o valor 1 se a 

entidade divulga uma política contabilística para reconhecimento e mensuração de 

licenças de emissão e emissões de GEE, incluindo a política de não reconhecimento 

de LEAG ou emissões de GEE, e o valor 0 se não divulga uma política 

contabilística. 

O índice de divulgação de políticas contabilísticas para reconhecimento e mensuração de 

licenças de emissão e emissões de GEE, excluindo a divulgação de políticas de não 

reconhecimento (off-balance sheet) – ID – corresponde ao somatório das variáveis 

dicotómicas I1.dummy a I8.dummy, que varia de 0 a 8, sendo que um valor igual ao limite 

superior corresponde à divulgação das políticas contabilísticas para todos os sub-índices 

referidos (I1 a I8) e o valor igual ao limite inferior corresponde à não divulgação de 

informação constante nos sub-índices e à divulgação da política de não reconhecimento de 

LEAG e emissões de GEE. 

O índice de divulgação de políticas contabilísticas para reconhecimento e mensuração de 

licenças de emissão e emissões de GEE, incluindo a divulgação de políticas de não 

reconhecimento – ID.ND – corresponde ao somatório das variáveis dicotómicas 

I1.dummyND a I8.dummyND, que varia de 0 a 8, sendo que um valor igual ao limite 

superior corresponde à divulgação das políticas contabilísticas para todos os sub-índices 

referidos (I1 a I8) e o valor igual ao limite inferior corresponde à não divulgação de 

qualquer informação constante nos sub-índices.  

 

A tabela 40 apresenta as descritivas sumárias para cada um destes índices, para 540 

observações, considerando o descrito na secção 7.3.1.  

 

Tabela 40: Descritivas sumárias da transparência do relato financeiro por índices de divulgação 

Ver quadro 17 para definição das variáveis. 

Variável Obs Média DP Min Max 

ID 540 5,0037 2,8875 0 8 

ID.ND 540 5,6333 2,6417 0 8 
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A segunda etapa, com o objetivo de distinguir o nível de transparência do relato financeiro 

por normativo contabilístico, i.e., preparado de acordo com as IFRS ou com conjunto de 

normas nacionais, duas variáveis dummy foram criadas para representar as bases de 

preparação das demonstrações financeiras: a variável BADF.IFRS é a aplicação das IFRS 

na preparação das demonstrações financeiras e a variável BADF.NatGAAP é a aplicação 

das normas nacionais para preparar as demonstrações financeiras. Ambas as variáveis, 

BADF.IFRS e BADF.NatGAAP, assumem o valor 1 para observações no respetivo 

conjunto de normas contabilísticas e o valor 0 no caso contrário. Interagiu-se as variáveis 

ID e ID.ND com as variáveis BADF.IFRS e BADF.NatGAAP, que representam as bases 

de preparação das demonstrações financeiras, e foram formulados os índices de divulgação 

que representam o nível de transparência do relato financeiro sobre as licenças de emissão 

e emissões de GEE no conjunto das normas contabilísticas aplicadas. Como tal, os outros 

dois índices formulados são os seguintes: ID.IFRS e ID.ND.IFRS, que tomam o valor 0 se 

nenhum dos oito itens foi divulgado na base das IFRS e 8 se todos eles foram, e 

ID.NatGAAP e ID.ND.NatGAAP, que assumem o valor 0 se nenhum dos oito itens foi 

divulgado na base das normas nacionais aplicadas e 8 se todos eles foram. A tabela 41 

evidencia as estatísticas sumárias dos índices de divulgação distinguido pelo normativo 

contabilístico que teve na sua base. 

 

Tabela 41: Descritiva sumária dos índices de divulgação por normativo contabilístico 

Ver quadro 17 para definição das variáveis. 

Variável Obs Média DP Min Max 

ID.IFRS 352 4,7585 3,045 0 8 

ID.ND.IFRS 352 5,5568 2,7011 0 8 

ID.NatGAAP 188 5,4628 2,5107 0 8 

ID.ND.NatGAAP 188 5,7766 2,5275 0 8 

 

À semelhança do argumentado nos capítulos 5 e 6, a revisão da literatura sugeriu distinção 

entre transparência na divulgação de “más notícias”, como provisões e contingências, 

versus “boas notícias”, como investimentos e gastos incorridos (Llena et al., 2007). Assim, 

o nível de transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE 

é também testado no presente estudo, separando o índice de divulgação relacionado com 

licenças de emissão (políticas contabilísticas de reconhecimento e mensuração das licenças 

de emissão – variáveis dicotómicas I1 a I4), identificado como uma “boa notícia”, uma vez 

que fornece à empresa recursos gratuitos, e de acordo com as regras de mercado, para 

liquidar as obrigações por emitir GEE, do índice de divulgação relacionado com as 
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emissões de GEE (políticas contabilísticas de reconhecimento e mensuração das emissões 

de GEE e licenças de emissão adquiridas para cumprimento - variáveis dicotómicas I5 a 

I8), notadas como “más notícias” da poluição que está a ocorrer pela atividade empresarial. 

O item I8, a aquisição das licenças de emissão, foi incluído como parte dessas “más 

notícias”, pois representa a necessidade de adquirir licenças de emissão para cumprimento 

com as regras de mercado – um custo acrescido. Conotam-se estas divulgações de “boas” 

e “más” notícias como uma forma de estratégia contabilística para incorporar valor no 

relato financeiro. Assim, seis novas variáveis foram elaboradas, considerando: primeiro, 

que tanto as políticas off-balance sheet - as de não reconhecimento – como a não 

divulgação, representam falta de transparência da informação financeira divulgada; 

segundo, o normativo contabilístico que esteve na base da preparação do relato financeiro. 

Para criar as variáveis ID.LE, ID.eGEE, ID.IFRS.LE, ID.IFRS.eGEE, ID.NatGAAP.LE e 

ID.NatGAAP.eGEE, de forma semelhante ao procedimento descrito anteriormente, 

somou-se os resultados das quatro variáveis dummy que as formam (entre I1 e I8), mas 

somente quando as variáveis que representam as bases de demonstrações financeiras 

(BADF.IFRS e BADF.NatGAAP) apresentam o valor 1. O ID.LE representa o nível de 

transparência do tratamento contabilístico das licenças de emissão e assume o valor 0 se 

para cada um dos quatro itens de reconhecimento e mensuração (I1 a I4) não foi observada 

a divulgação, ou se foi observada a divulgação de políticas off-balance sheet, e o valor 4 

se todos esses itens apresentam uma categoria de divulgação. O ID.eGEE representa o nível 

de transparência do tratamento contabilístico de emissões de GEE e assume o valor 0 se 

para cada um dos quatro itens de reconhecimento e mensuração (I5 a I8) não foi observada 

a divulgação, ou se foi observada a divulgação de políticas off-balance sheet, e o valor 4 

se todos esses itens apresentam uma categoria de divulgação. O quadro 13 exposto na 

secção 5.3.1 expõe as categorias consideradas para cada um dos sub-índices (I1 a I8). 

Na ótica do relato em IFRS, o ID.IFRS.LE representa o nível de transparência do 

tratamento contabilístico das licenças de emissão com base nas normas internacionais, e 

assume o valor 0 se para cada um dos quatro itens de reconhecimento e mensuração (I1 a 

I4) não foi observada a divulgação, ou se foi observada a divulgação de políticas off-

balance sheet, e o valor 4 se todos esses itens apresentam uma categoria de divulgação. O 

ID.IFRS.eGEE representa o nível de transparência, na base IFRS, do tratamento 

contabilístico de emissões de GEE e considera o valor 0 se para cada um dos quatro itens 

de reconhecimento e mensuração (I5 a I8) não foi observada a divulgação, ou se foi 

observada a divulgação de políticas off-balance sheet, e o valor 4 se todos esses itens 
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apresentam uma categoria de divulgação. Por outro lado, o ID.NatGAAP.LE representa o 

nível de transparência na base dos normativos nacionais do tratamento contabilístico das 

licenças de emissão, e assume o valor 0 se para cada um dos quatro itens de reconhecimento 

e mensuração (I1 a I4) não foi observada a divulgação, ou se foi observada a divulgação 

de políticas off-balance sheet, e o valor 4 se todos esses itens apresentam uma categoria de 

divulgação. O ID.NatGAAP.eGEE representa o nível de transparência na base das normas 

nacionais do tratamento contabilístico de emissões de GEE e considera que o valor 0 se 

para cada um dos quatro itens de reconhecimento e mensuração (I5 a I8) não foi observada 

a divulgação, ou se foi observada a divulgação de políticas off-balance sheet, e o valor 4 

se todos esses itens apresentam uma categoria de divulgação.  

De seguida, foram criadas mais seis novas variáveis relativas a índices de divulgação que 

consideram que apenas a política de não divulgação representa efetivamente falta de 

transparência (as políticas off-balance sheet foram incluídas como aumentos do nível de 

transparência do relato financeiro): ID.ND.LE, ID.ND.eGEE, ID.ND.IFRS.LE, 

ID.ND.IFRS.eGEE, ID.ND.NatGAAP.LE, ID.ND.NatGAAP.eGEE. 

A tabela 42 mostra as estatísticas sumárias dos índices de divulgação, por estratégia e por 

normativo contabilístico. 

 

Tabela 42: Descritiva sumária dos índices por estratégia contabilística e normativo contabilístico 

Ver quadro 17 para definição das variáveis. 

Painel A – Índices de divulgação por estratégia e por normativo contabilístico – NDiv e NRec 

Variável Obs Média DP Min Max 

ID.LE 540 2,8000 1,6268 0 4 

ID.eGEE 540 2,2037 1,468 0 4 

ID.IFRS.LE 352 2,6392 1,7040 0 4 

ID.IFRS.eGEE 352 2,1193 1,5238 0 4 

ID.NatGAAP.LE 188 3,1011 1,4275 0 4 

ID.NatGAAP.eGEE 188 2,3617 1,3472 0 4 

Painel B – Índices de divulgação por estratégia e por normativo contabilístico – NDiv 

Variável Obs Média DP Min Max 

ID.ND.LE 540 3,0593 1,4709 0 4 

ID.ND.eGEE 540 2,5741 1,4221 0 4 

ID.ND.IFRS.LE 352 3,0028 1,5182 0 4 

ID.ND.IFRS.eGEE 352 2,5540 1,4569 0 4 

ID.ND.NatGAAP.LE 188 3,1649 1,3757 0 4 

ID.ND.NatGAAP.eGEE 188 2,6117 1,3576 0 4 

 

A segunda variável dependente que pretende servir de proxy para o nível de transparência 

incide nas abordagens contabilísticas conceptualizadas, pelos organismos reguladores ou 
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por literatura prévia. Consideraram-se todas as abordagens contabilísticas apresentadas nos 

capítulos 5 e 6: o modelo de custo prescrito na IFRIC 3 (IFRIC3_cost); a abordagem do 

subsídio governamental (SubGov) conforme identificada por Ernst & Young (2009), a 

abordagem da net liability approach (NetLiab), a abordagem dos inventários (Inv_MP) 

conforme modelo de produção da ANC, a abordagem da Resolução de 8 de fevereiro de 

2006 do ICAC (ICAC), a abordagem do apêndice à NCRF 26 pela CNC (NCRF26), a 

abordagem de divulgar políticas off-balance-sheet para licenças de emissão e emissões de 

GEE (NRec), e a abordagem de evitar a transparência do relato financeiro da temática 

através de não efetuar qualquer divulgação (NDisc). A abordagem do modelo de 

reavaliação também prescrito na IFRIC 3 (IFRIC3_rev) não obteve frequências, pelo que 

não será novamente considerada. A tabela 43 mostra as estatísticas sumárias das 

abordagens contabilísticas, para 540 observações. 

 

Tabela 43: Descritivas sumárias da transparência do relato financeiro por abordagens contabilísticas 

Ver quadro 17 para definição das variáveis. 

Variável Obs Média DP Min Max 

IFRIC3_cost 540 0,0130 0,1132 0 1 

SubGov 540 0,1538 0,3611 0 1 

NetLiab 540 0,0519 0,2219 0 1 

Inv_MP 540 0,0111 0,1049 0 1 

ICAC 540 0,0352 0,1844 0 1 

NCRF26 540 0,0519 0,2219 0 1 

NRec 540 0,0352 0,1844 0 1 

NDisc 540 0,1370 0,3442 0 1 

 

 

7.3.2.2. Variáveis explicativas 

A variável explicativa que alude ao desempenho ambiental da entidade, no âmbito do 

CELE para efeitos de cumprimento, é baseada nos dados disponíveis para cada instalação 

divulgados pela C.E. no relatório Verified Emissions for 201459. No relatório da C.E. 

obteve-se, para cada ano do CELE, o número de licenças de emissão atribuídas 

gratuitamente e as emissões de GEE anuais, reportadas pelas entidades. Assim, à 

semelhança de estudos anteriores (King e Lenox, 2002; Delmas e Nairn-Birch, 2011; 

Clarkson et al., 2015) foram identificadas as atribuições gratuitas e as emissões por 

instalação e, posteriormente, agregadas para o nível da empresa relatora.  

                                                 
59 Disponível em http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry/documentation_en.htm. Consulta em 31 de janeiro de 2019. 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry/documentation_en.htm


280 

 

De acordo com a literatura existente, foi definido como medida de desempenho das 

emissões de GEE, o rácio que considera o volume de negócios sobre as emissões de GEE 

e reflete, portanto, o valor das vendas por cada unidade de GEE emitida (Fujii et al., 2011). 

Ehrenfeld (2005) denomina o desempenho das emissões como uma medida de 

ecoeficiência, pois é o rácio de um valor económico acrescentado sobre uma medida de 

impacto ambiental. Aquele rácio foi logaritmizado para evitar parâmetros enviesados, de 

acordo com literatura existente (Delmas e Nairn-Birch, 2011; Busch e Hoffman, 2011; 

Griffin et al., 2012, 2017). Note-se que, literatura prévia (Busch e Hoffman, 2011; Clarkson 

et al., 2015; Qian e Schaltegger, 2017) utiliza como medida de desempenho das emissões 

de GEE a intensidade do carbono, i.e., o rácio invertido do desempenho das emissões de 

GEE (emissões de GEE sobre um valor económico acrescentado), o que é denominado 

como uma medida de eco intensidade (Ehrenfeld, 2005). Posteriormente, para assemelhar 

aquela medida invertida ao desempenho das emissões de GEE, inverteram o sinal (i.e., 

multiplicaram por -1), obtendo, portanto, uma medida similar ao efetuado no presente 

estudo. 

 

Para analisar a influência do compromisso de reduzir as emissões de GEE, propõe-se 

introduzir uma variável no modelo que evidencia a intenção das entidades reduzirem as 

emissões de GEE, de acordo com o plano nacional de cada um dos países em que se 

encontra localizada. Esta variável incorpora as licenças de emissões de GEE (em toneladas) 

e as emissões realizadas (em toneladas). Define-se essa variável como uma forma de 

expressar o cumprimento de protocolos ambientais e os esforços para redução das emissões 

de GEE, perante o mecanismo do comércio de emissões. Este indicador segue os 

argumentos de Abrell et al. (2011), Yu (2013) ou Makridou et al. (2019), para avaliar se 

as entidades emitiram menos GEE do que aqueles que a atribuição gratuita cobria, de forma 

a cumprirem com os níveis estabelecidos no Protocolo de Quioto (e incorporados pela UE 

através do mecanismo do CELE). Contudo, aferir se a entidade manteve as suas emissões 

abaixo do limite não é fácil (Abrell et al., 2011), pois aquele mercado possibilita a 

utilização de licenças entre entidades, entre fases, por transferências entre mecanismos. 

Assim, limita-se esta análise aos EUAs atribuídos às instalações operadoras nos três países 

em estudo, e considerados conforme constam no documento divulgado pela C.E.. Este 

documento inclui, para 2013 e 2014, a informação sobre LEAG de reserva e transitórias 

(da fase II), as quais também contribuíram para o cálculo desta variável de compliance. 
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A variável CumCap é uma variável dummy. Inicialmente considera o número de LEAG 

anualmente (em toneladas) subtraída do número das emissões de GEE reportadas (também 

em toneladas). Se desse cálculo resultar um valor positivo ou nulo, considera-se que a 

entidade que está a efetuar emissões abaixo do cap atribuído (under-cap); se resultar um 

valor negativo, considera-se que a entidade que ultrapassou o limite atribuído (over-cap). 

À variável CumCap é atribuído o valor 1 se o número de LEAG foi suficiente para cobrir 

as emissões verificadas (under-cap) e o valor 0 se o número de LEAG não foi suficiente 

para cobrir as emissões verificadas (over-cap). O número de observações global para a 

variável CumCap é de 520, uma vez que o relatório Verified Emissions for 2014 da C.E. 

indica como “não aplicável” o número de LEAG para as 20 observações de entidades que, 

naquele período, não tiveram licenças atribuídas. O apêndice III evidencia a listagem das 

entidades cujas observações para estes períodos não estava disponível. 

 

A variável GHGePCumCap é uma variável que representa a interação entre o desempenho 

das emissões de GEE no caso de a entidade reportar à C.E., emissões de GEE inferiores ao 

número de LEAG. Assim, evidencia o volume de negócios obtido por cada tonelada de 

GEE, no caso de ter respeitado o compromisso de reduzir as emissões daqueles gases. 

A tabela 44 apresenta as descritivas sumárias das variáveis explicativas definidas. 

 

Tabela 44: Descritivas sumárias das variáveis explicativas 

Ver quadro 17 para definição das variáveis. 

Variável Obs Média DP Min Max 

GHGeP 540 7,4819 2,1174 3,1761 14,4616 

CumCap 520 0,6942 0,4612 0 1 

GHGePCumCap 520 5,388 3,9793 0 13,0366 

 

 

7.3.2.3. Variáveis de controlo 

As variáveis de controlo selecionadas têm por base a literatura existente que comprova a 

influência de determinados fatores na divulgação de informação, entre eles: a dimensão, as 

medidas de rendibilidade, o risco financeiro – leverage, a presença de auditoria às contas e 

o setor de atividade. 
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 Dimensão 

O tamanho de uma entidade é frequentemente considerado como uma variável que 

influencia positivamente a divulgação de informação, uma vez que enfatiza que as grandes 

empresas são politicamente mais sensíveis, enfrentando pressões que entidades de menor 

dimensão não têm (Watts e Zimmerman, 1978). A visibilidade destas entidades em termos 

políticos e para o público em geral conduz a que as mesmas fiquem sujeitas a um nível de 

escrutínio mais elevado, em especial no que se refere a divulgações referentes a emissões 

de gases poluentes (Freedman e Jaggi, 2005). Do balanceamento entre custo e benefício, 

Prado-Lorenzo et al. (2009) referem que os custos de preparar informação e divulgar na 

internet provavelmente não estarão relacionados com a dimensão da entidade. Contudo, os 

potenciais benefícios serão maiores para entidades de maior dimensão, uma vez que existe 

uma relação direta entre os custos de divulgar e os benefícios obtidos. Clarkson et al. 

(2008), Prado-Lorenzo et al. (2009), Matsumura et al. (2011), Luo et al. (2012) concluem 

que as grandes empresas divulgam mais informações relacionadas com emissões de GEE. 

São várias as mensurações usadas para esta variável, sendo que para o presente estudo foi 

utilizado o logaritmo do total do ativo de acordo com Inchausti (1997), Cormier et al. 

(2005), Gallego-Álvarez et al. (2016).  

 

 Leverage  

As medidas de leverage estão associadas ao risco da dívida, ou seja, argumenta-se que os 

rácios informam investidores, financiadores e outros credores do risco de default da 

entidade e, portanto, pode levar a que aqueles evitem investir e financiar a entidade. 

Frequentemente utilizado como covenant, é tendencialmente argumentado que os gestores 

adotam políticas contabilísticas que evitem um rácio elevado (Freedman e Jaggi, 2005; 

Iatridis, 2008; Prado-Lorenzo et al., 2009; Yip et al., 2011). Assim, quanto mais elevado o 

rácio de leverage, mais divulgações as entidades efetuam de forma a reduzir assimetrias de 

informação entre os investidores, financiadores e outros stakeholders. São alguns os rácios 

de leverage usados na literatura para medir os níveis de endividamento de uma empresa, 

pelo que se optou por incluir duas delas: o rácio do total do passivo em relação ao total do 

capital próprio (Prado-Lorenzo et al., 2009; Ortas et al., 2015; Gallego-Álvarez et al., 

2016) e o rácio do total do passivo em relação ao total do ativo (Luo et al., 2012; Chang, 

2015).  
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 Rendibilidade 

No âmbito da divulgação de informação, literatura prévia indica que entidades com um 

melhor desempenho podem ser mais transparentes quanto às suas atividades internas 

(Inchausti, 1997; Jaggi et al., 2018) e é expectável que entidades mais rentáveis apresentem 

mais divulgações para justificar aquelas “boas notícias” (Roberts, 1992). São poucos os 

estudos prévios que concluem por uma influência estatisticamente significativa entre a 

divulgação de informação e a rendibilidade. Porém, Qiu et al. (2016) referem que são vários 

os argumentos teóricos que suportam uma relação positiva entre as divulgações e a 

rendibilidade, e portanto, é-nos razoável presumir que entidades com maior rendibilidade, 

ainda que com menos recursos, apresentem mais divulgações.  

Vários estudos utilizam simultaneamente a rendibilidade do ativo (ROA) e a rendibilidade 

do capital próprio (ROE) para mensurar a rendibilidade da entidade, uma vez que o 

primeiro reflete um desempenho operacional enquanto o segundo um desempenho 

financeiro (Inchausti, 1997; Prado-Lorenzo et al., 2009; Qiu et al., 2016). Adicionalmente, 

introduz-se a rendibilidade das vendas (ROS) uma vez que este representa o retorno a curto 

prazo (Liu et al., 2016), e é teoricamente pressuposto que o volume de negócios está 

diretamente relacionado com o desempenho ambiental da entidade (Hart e Ahuja, 1996; 

Russo e Fouts, 1997; Qiu et al., 2016).  

No presente estudo são utilizadas as três variáveis de rendibilidade, sendo a ROA medida 

pelo rácio entre o resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) e o 

total do ativo, a ROE pelo rácio entre o resultado líquido do período e o total do capital 

próprio, e a ROS pelo rácio entre o total do volume de negócios líquido e o total do ativo. 

 

 Presença de relatório de auditor externo  

A certificação da prática contabilística fornece uma maior credibilidade nas demonstrações 

financeiras (Dechow et al., 2010). É expectável, que a existência de certificação legal das 

contas tenha um impacto positivo na divulgação de informação. A variável relativa à 

presença de um relatório de auditor externo é uma variável dicotómica a qual assume o 

valor 1 se o relatório anual incorpora o relatório do auditor e o valor 0 se não é apresentado 

o relatório do auditor. 

 

Note-se que, face ao capítulo anterior, foi excluída como variável de controlo o setor de 

atividade. Apesar da importância daquela nas práticas de relato financeiro, e de se verificar 
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correlações positivas (capítulo 6), as técnicas de dados em painel excluem as variáveis 

dummy setoriais por questões de multicolinearidade, as quais não foram ultrapassadas.  

 

A tabela 45 apresenta as descritivas sumárias das variáveis de controlo. 

 

Tabela 45: Descritivas sumárias das variáveis de controlo 

Ver quadro 17 para definição das variáveis. 

Variável Obs Média DP Min Max 

Dim 540 19,5453 1,9484 14,4998 24,5375 

ROA 540 0,0517 0,1197 -1,2022 0,5791 

ROE 540 0,1021 0,3392 -2,8407 4,0087 

ROS 540 0,8227 0,5136 0,0082 3,0855 

DebtE 540 1,7876 3,2518 -28,0376 33,1463 

DebtA 540 0,5549 0,2765 -1,1387 1,5476 

Audit 540 0,8407 0,3663 0 1 

 

De forma a classificar as características económico-financeiras das entidades, optou-se por 

usar as variáveis de controlo categorizadas em percentis nas técnicas de dados em painel. 

Assim, com exceção da variável Audit, as restantes variáveis foram categorizadas em 3 

escalas, “1 - pequenas”, “2 - médias” e “3 - grandes”, da seguinte forma: até ao percentil 

25 foi escalado a classe 1, entre o percentil 25 (inclusive) e o percentil 75 (inclusive) foi 

definida a classe 2, e a partir do percentil 75 foi categorizado como classe 3. 

 

A secção seguinte descreve o modelo proposto para testar as hipóteses de investigação e as 

técnicas estatísticas utilizadas para analisar os dados. 

 

 

7.3.3. Modelo e técnicas para análise dos dados  

O modelo econométrico proposto para testar H2.1 diferencia-se de literatura anterior por 

propor que o nível de transparência do relato financeiro das licenças de emissão e emissões 

de GEE é uma função da medida de desempenho dessas emissões. Assim, estima-se a 

seguinte relação: 

 

Transparência Relatoit = f (Desempenho das emissões de GEE it, variáveis de controlo it) 

(Modelo 1) 
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Distingue-se a transparência do relato financeiro das licenças de emissão e emissões de 

GEE (Transparência Relato) em duas variáveis dependentes: em índices de divulgação de 

informação e por abordagens contabilísticas, já conceptualizadas na literatura. Assim, as 

seguintes equações expressam o modelo estimado, apresentando como variáveis 

dependentes duas proxies para a transparência da informação: 

 
IDit = β0 + β1GHGePit + øXit+ εit                                                                                                                     (Equação 1) 

AbContit = β0 + β1GHGePit + øXit+ εit                                                                                                        (Equação 2) 

Na qual: 

i e t são relativos à entidade e ao ano, respetivamente; 

ID é uma mensuração para a transparência do relato financeiro das licenças de emissão e emissões de GEE 

através de índices de divulgação. O primeiro considera a divulgação das políticas de não reconhecimento 

como um contributo negativo para a transparência (ID) e o segundo considera aquela divulgação como um 

contributo positivo para a transparência (ID.ND). Estes índices foram também considerados em função do 

normativo contabilístico que esteve na base do relato financeiro: índices de divulgação no âmbito do 

normativo nacional (ID.IFRS e ID.ND.IFRS) e no âmbito dos normativos nacionais (ID.NatGAAP e 

ID.ND.NatGAAP). Também é representado o índice em função de serem divulgadas políticas 

contabilísticas referentes a “boas notícias” e a “más notícias” com a política de não reconhecimento como 

um contributo negativo para o índice (ID.LE e ID.eGEE) e por normativo contabilístico (ID.IFRS.LE, 

ID.NatGAAP.LE, ID.IFRS.eGEE, ID.eGEE.NatGAAP) e com a política de não reconhecimento como um 

contributo positivo para a transparência (ID.ND.IFRS.LE, ID.ND.NatGAAP.LE, ID.ND.IFRS.eGEE, 

ID.ND.NatGAAP.eGEE); 

AbCont é uma mensuração para transparência do relato financeiro das licenças de emissão e emissões de 

GEE representado por abordagens contabilísticas: a abordagem do custo da IFRIC 3 (IFRIC3_cost); a 

abordagem do subsídio governamental (SubGov) conforme identificada por Ernst & Young (2009), a 

abordagem da net liability approach (NetLiab), a abordagem dos inventários (Inv_MP) conforme modelo 

de produção da ANC; a abordagem da Resolução de 8 de fevereiro de 2006 do ICAC (ICAC); a abordagem 

do apêndice à NCRF 26 pela CNC (NCRF26), a abordagem de divulgar que políticas off-balance sheet para 

licenças de emissão e emissões de GEE (NRec), e a abordagem de não efetuar qualquer divulgação (NDisc); 

GHGeP corresponde ao logaritmo do rácio volume de negócios sobre emissões de GEE; 

X diz respeito às variáveis de controlo categorizadas: dimensão, rendibilidade do ativo, rendibilidade de 

capital próprio, rendibilidade das vendas, rácio debt to equity, rácio debt to total assets e presença de 

relatório do auditor externo; 

εit corresponde ao efeito específico da empresa (ƞit) mais o efeito específico do tempo (dit) e a perturbação 

aleatória (ʋit). 
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Para testar H2.2. considerou-se que o nível de transparência do relato financeiro é uma 

função do desempenho das emissões de GEE, dentro do limite atribuído pelo CELE para 

controlo das emissões. Consequentemente, é modelado que o nível de transparência do 

relato financeiro é afetado pelo desempenho das emissões de GEE quando estas não 

excedem o número de LEAG. Nessa sequência, estimou-se a seguinte relação de 

dependência: 

 

Transparência Relatoit = f (Desempenho das emissões de GEE it, Cumprimento do cap atribuído, 

variáveis de controlo it)                                                               (Modelo 2) 

 

As seguintes equações expressam o modelo 2 estimado: 

 

IDit = β0 + β1GHGeP.CumCap it + øXit+ εit                                                                                             (Equação 3) 

AbContit = β0 + β1GHGeP.CumCapit + øXit+ εit                                                                                 (Equação 4) 

Onde: 

i e t são relativos à entidade e ao ano, respetivamente; 

ID é uma mensuração para a transparência do relato financeiro das licenças de emissão e emissões de GEE 

através de índices de divulgação. O primeiro considera a divulgação da política de não reconhecimento 

como um contributo negativo para a transparência (ID) e o segundo considera aquela divulgação como um 

contributo positivo para a transparência (ID.ND). Estes índices foram também considerados em função do 

normativo contabilístico que esteve na base do relato financeiro: índices de divulgação no âmbito do 

normativo nacional (ID.IFRS e ID.ND.IFRS) e no âmbito dos normativos nacionais (ID.NatGAAP e 

ID.ND.NatGAAP). Também é representado o índice em função de serem divulgadas políticas 

contabilísticas referentes a “boas notícias” e a “más notícias” com a política de não reconhecimento como 

um contributo negativo para o índice (ID.LE e ID.eGEE) e por normativo contabilístico (ID.IFRS.LE, 

ID.NatGAAP.LE, ID.IFRS.eGEE, ID.eGEE.NatGAAP) e com a política de não reconhecimento como um 

contributo positivo para a transparência (ID.ND.IFRS.LE, ID.ND.NatGAAP.LE, ID.ND.IFRS.eGEE, 

ID.ND.NatGAAP.eGEE); 

AbCont é uma mensuração para transparência do relato financeiro das licenças de emissão e emissões de 

GEE representado por abordagens contabilísticas: a abordagem do custo da IFRIC 3 (IFRIC3_cost); a 

abordagem do subsídio governamental (SubGov) conforme identificada por Ernst & Young (2009), a 

abordagem da net liability approach (NetLiab), a abordagem dos inventários (Inv_MP) conforme modelo 

de produção da ANC; a abordagem da Resolução de 8 de fevereiro de 2006 do ICAC (ICAC); a abordagem 

do apêndice à NCRF 26 pela CNC (NCRF26), a abordagem de divulgar que políticas off-balance sheet para 

licenças de emissão e emissões de GEE (NRec), e a abordagem de não efetuar qualquer divulgação (NDisc); 

GHGeP corresponde ao logaritmo do rácio volume de negócios sobre emissões de GEE; 
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CumCap é uma variável dicotómica à qual é atribuído o valor 1 se o número de licenças de emissão foi 

suficiente para cobrir as emissões verificadas (under-cap) e o valor 0 se o número de licenças de emissão 

não foi suficiente para cobrir as emissões verificadas (over-cap); 

X diz respeito às variáveis de controlo categorizadas: dimensão da entidade, rendibilidade do ativo, 

rendibilidade de capital próprio, rendibilidade das vendas, rácio debt to equity, rácio debt to total assets, 

presença de relatório do auditor externo; 

εit corresponde ao efeito específico da empresa (ƞit) mais o efeito específico do tempo (dit) e a perturbação 

aleatória (ʋit). 

 

Para testar os modelos 1 e 2, numa primeira fase, efetua-se uma análise bivariada entre as 

variáveis que expressam o nível de transparência do relato financeiro das licenças de 

emissão e emissões de GEE e as restantes variáveis do modelo. Tal como no capítulo 

anterior, aplicou-se o coeficiente de Spearman para esta análise, uma vez que as variáveis 

dependentes são variáveis ordinárias. 

Para a análise multivariada, a revisão da literatura expõe que são os estudos de regressão 

os mais utilizados na análise dos fatores explicativos da divulgação de informação 

ambiental (Clarkson et al., 2008; Ertimur et al., 2010, 2017; Bhattacharyya, 2014; Saka e 

Oshika, 2014). Sempre que a variável dependente é o índice de divulgação, foram adotadas 

as técnicas de dados em painel. O desenvolvimento destas técnicas permite tratar, de forma 

independente, o conjunto de dados de uma entidade por um determinado período, o que se 

conhece como efeitos individuais (Labras e Torrecillas, 2014). A secção 4.5 expõe as 

seguintes técnicas estatísticas mais pormenorizadamente, sendo aqui efetuado um resumo 

dos procedimentos efetuados para testar os modelos. 

O teste do multiplicador de Lagrange de Breusch-Pagan indica se o modelo de regressão 

simples é apropriado, no caso de não existir variância significativa entre entidades, ou seja, 

se a heterogeneidade não observada é significativa entre as empresas. Neste estudo, é usada 

a técnica de dados em painel (Jaffe e Palmer, 1997), devido à presença de efeitos 

individuais, confirmada pela rejeição da hipótese nula do teste do multiplicador de 

Lagrange de Breusch-Pagan.  

Como são dois os modelos estáticos para dados em painel, o modelo de efeitos fixos e o 

modelo de efeitos aleatórios, o teste de Hausman compara os dois estimadores sob a 

hipótese nula de que a diferença nos coeficientes não é sistemática, tendo em conta que os 

modelos são distintos no tratamento dos componentes dos erros. Assim, ao rejeitar a 

hipótese nula, o teste indica que existem efeitos individuais e, portanto, opta-se pelo 

estimador de efeitos fixos. Se não se rejeita a hipótese nula, então a diferença entre os β 
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não é sistemática e o estimador de efeitos aleatórios é visto pelo investigador como uma 

melhor opção (como uma extensão mais eficiente do método dos mínimos quadrados, de 

acordo com Labras e Torrecillas, 2014).  

O teste modificado de Wald calcula uma estatística baseada na distribuição qui-quadrado, 

sob a hipótese nula de homocedasticidade, i.e., variância nula. A constante presença de 

heterocedasticidade nos modelos, identificada através do teste de Wald modificado, levou 

ao reforço da necessidade de erros-padrão robustos através de estimadores Huber-White. 

O teste de Wooldridge testa a autocorrelação idiossincrática dos erros, em que a rejeição 

da hipótese nula indica que há um problema de autocorrelação que deve ser corrigido. Uma 

vez que os problemas de autocorrelação de primeira ordem coexistiam com a questão de 

heterocedasticidade, obtêm-se os desvios-padrão corrigidos no painel – Panel Corrected 

Standard Errors - estimados através da regressão Prais-Winsten. Esta estimação utiliza 

dados quasi-diferenciados e uma correção particular para as primeiras observações. 

 

Realça-se ainda que, a utilização do software Stata 15.1 permitiu testar as equações 3 e 4, 

que incorporam variáveis de interação, com recurso às factor variables. Estas factor 

variables permitem obter resultados, de estimação e pós-estimação, para os modelos que 

incluem interações de variáveis categóricas, interações de variáveis categóricas e contínuas 

(e também interações de variáveis contínuas – polinómios). Para o presente capítulo, são 

apresentados os resultados das equações definidas com as duas possibilidades que o Stata 

possibilita: resultados para ambas as opções de interação com a variável CumCap (emitir 

GEE acima ou abaixo do cap atribuído), e ainda apresentar o coeficiente para a variável 

GHGeP e o coeficiente para a variável GHGeP.CumCap. O somatório dos coeficientes 

destas variáveis corresponde ao coeficiente para o desempenho das emissões de GEE no 

caso de a entidade emitir GEE abaixo do limite atribuído (i.e., cumprir com o limite 

atribuído). 

 

A estrita exogeneidade é, contudo, uma assunção quer para o estimador de efeitos fixos 

quer para o estimador de efeitos aleatórios. A questão da endogeneidade, em particular 

causada pela relação bidirecional entre as variáveis dependentes e as variáveis explicativas, 

são um problema que os modelos de painéis estáticos não resolvem e, portanto, há que 

tentar incorporá-la através dos modelos de painéis dinâmicos. Foi adotado o estimador 

System GMM que incorpora as variáveis em níveis como um sistema de equações. O 

primeiro passo foi incorporar a própria variável dependente, em t-1, como explicativa, uma 
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vez que a transparência do relato sobre as políticas contabilísticas adotadas no ano anterior 

podem influenciar o nível de transparência no ano presente. As equações 1 e 3 são, então, 

redefinidas para a seguinte forma: 

 

IDit = β0+ β1IDit-1 + β2GHGePit + øX it+ εit                                                                                          (Equação 1A) 

IDit = β0 + β1IDit-1 + β2GHGeP.CumCap it + øX it+ εit                                                       (Equação 3A) 

 

Para controlar a heterocedasticidade dos painéis dinâmicos, foram determinados desvios-

padrão robustos nos modelos, conforme sugerido por Windmeijer (2005). 

Para avaliar possíveis erros de especificação dos modelos apresenta-se a estatística Hansen 

Ɉ, que se refere a restrições de sobre-especificação, com o objetivo de testar a ausência de 

correlação entre os instrumentos e o erro; ɱ1 e ɱ2 de Arellano e Bond (1991), para testar a 

ausência de correlação de primeira e segunda ordem; e os testes de Wald: z1 para testar o 

significado conjunto das variáveis explicativas (o primeiro lag da variável dependente e a 

variável de desempenho das emissões de GEE), z2 para testar o significado conjunto das 

variáveis de controlo e z3 para testar a significância conjunta das variáveis temporais. 

 

Em termos da análise multivariada, há ainda a relevar outra técnica estatística. Uma vez 

que também foi definido o nível de transparência do relato financeiro como a divulgação 

de uma determinada abordagem contabilística, em que esta é baseada num modelo de 

escolha binária, as técnicas anteriores não são adequadas. As equações 2 e 4 expressam a 

probabilidade de a entidade divulgar a adoção de uma abordagem contabilística 

dependendo do desempenho das emissões de GEE e de características individuais, o que 

resulta num modelo de regressão logística (Verbeek, 2017). Contudo, à parte dos sinais dos 

coeficientes, o valor destes não é fácil de interpretar diretamente. Para estimar os 

parâmetros destes modelos é muito comum a utilização do método de máxima 

verosimilhança, o qual assume que os regressores não são colineares.  

A divulgação de uma abordagem contabilística verificou-se, para algumas abordagens 

conceptualizadas, ser um evento raro. Neste sentido, o nível de transparência da informação 

para a amostra, apurado através da divulgação plena de determinadas abordagens 

contabilísticas, é reduzido. Assim, de forma a minimizar o enviesamento da estimação de 

máxima verossimilhança face à amostra reduzida, adotou-se a Penalized Maximum 
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Likelihood Estimation de Firth (1993), pois em casos de “separação”, permite convergência 

para estimativas finitas. 

A secção 4.5 discute, em maior pormenor, as opções de métodos e técnicas estatísticas 

utilizadas no presente estudo.  

 

A secção seguinte apresenta os resultados obtidos e a sua comparação com a literatura 

existente. 

 

 

7.4. Resultados e discussão  

7.4.1. A influência do desempenho das emissões de gases com efeito de estufa 

nas estratégias contabilísticas 

7.4.1.1. Análise bivariada 

De seguida, são apresentados os resultados para as correlações entre cada variável 

dependente - o índice de divulgação, distinguido por base de apresentação do relato 

financeiro, IFRS e normas nacionais, e, posteriormente por estratégia de divulgação, “boas 

e más notícias” - e as variáveis do modelo, explicativa e de controlo. Ressalva-se, 

novamente, que os resultados são apresentados em dois painéis (tabela 46 – painéis A e B) 

devido à distinção na elaboração dos índices que medem os níveis de transparência do 

relato financeiro: o painel A evidencia os resultados para as correlações com os índices que 

reconhecem como falta de transparência a não divulgação de informação sobre licenças de 

emissão e emissões de GEE e a divulgação de políticas contabilísticas off-balance sheet - 

o não reconhecimento das LEAG e das emissões de GEE; o painel B evidencia os 

resultados para as correlações com os índices que apenas reconhecem como ausência de 

transparência a não divulgação de informação sobre licenças de emissão e emissões de 

GEE. 

 

Na tabela 46 (painel A), verifica-se que o desempenho das emissões de GEE apresenta uma 

correlação negativa, e próximo de zero, com os índices de divulgação da informação. É 

sugerido, que quanto mais alto o desempenho das emissões de GEE menor o nível de 

transparência da informação divulgada, ainda que o coeficiente indique que a redução não 
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seja significativa. É para os níveis de divulgação de informação baseados em normas 

nacionais que se verificam coeficientes mais elevados, ainda que o índice de divulgação de 

“boas notícias” não apresente um coeficiente estatisticamente significativo. 

Quando são analisadas as correlações para os níveis de transparência que apenas 

consideram a não divulgação como falta de transparência (painel B), os coeficientes 

apresentam-se também negativos e, geralmente, estatisticamente significativos. Com a 

divulgação de políticas off-balance sheet a aumentar os níveis de transparência, destacam-

se os coeficientes de correlação entre os índices baseados nas IFRS e o desempenho das 

emissões de GEE. Em particular, o índice de divulgação do relato financeiro sobre as 

emissões de GEE, visto como “más notícias”, apresenta um coeficiente de correlação mais 

elevado. Note-se ainda que, dos índices de divulgação em normas nacionais, apenas o que 

reflete divulgações sobre licenças de emissão apresenta um coeficiente estatisticamente 

significativo. Estes resultados sugerem que, no caso de aumento do desempenho das 

emissões de GEE, a não divulgação de qualquer informação sobre a exposição ao CELE 

aumenta. Uma primeira conclusão possível, revela que entidades que são altos emissores 

de GEE são as mais transparentes sobre as transações do CELE nas suas contas anuais, 

para efeitos de cumprimento. Não obstante, a correlação significativa entre o desempenho 

das emissões de GEE e os índices de divulgação, faz com que se identifique que as 

entidades incorporam no seu relato a informação relativa àquelas emissões, à semelhança 

de Liesen et al. (2015), Liu et al. (2016), mas neste caso, informação de natureza financeira. 

Em relação às variáveis de controlo, pode verificar-se (painel A) que a dimensão da 

entidade está negativamente correlacionada com o nível de transparência do relato 

financeiro, em particular com o que é preparado em normas nacionais, já que os 

coeficientes para os índices em IFRS são positivos, ainda que estatisticamente não 

significativos. Estes resultados sugerem que são entidades de maior dimensão que 

divulgam menos informação financeira sobre licenças de emissão e emissões de GEE. 

Contudo, quando os níveis de transparência incluem políticas off-balance sheet (painel B), 

a correlação entre dimensão e o relato financeiro em normas nacionais perde a significância 

estatística, com exceção do relato sobre licenças de emissão, a qual se apresenta negativa. 

Os índices de divulgação, gerais e em IFRS, estão positivamente correlacionados com as 

medidas de rendibilidade. Para os níveis de transparência em normas nacionais, os 

resultados não são estatisticamente significativos, com exceção das divulgações efetuadas 

para as licenças de emissão. Note-se ainda que, relativamente à correlação entre as 

rendibilidades e os índices de divulgação em normas nacionais que incluem a divulgação 
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de políticas off-balance sheet como aumento daquele índice, os rácios de ROA e ROE 

apresentam-se como influências negativas. 

 

Os resultados para a correlação entre os indicadores de risco financeiro - os rácios de debt- 

to-total assets e debt-to-equity, sugere que as entidades com maior risco têm tendência a 

divulgar menos informação financeira sobre as emissões de GEE (Griffin et al., 2012, 

2017), i.e., entidades cujo investimento tem sido financiado por capital alheio são menos 

transparentes nas divulgações sobre licenças de emissão e emissões de GEE. Note-se, 

contudo, que esta redução de divulgação é particularmente sobre “boas notícias”, já que 

para as “más notícias” as correlações verificadas são positivas. A significância estatística 

destes resultados verifica-se em normas nacionais e em IFRS, ainda que sejam verificadas 

para ambas as medidas de leverage em normas nacionais. 

Relativamente à supervisão, obtiveram-se coeficientes positivos e estatisticamente 

significativos entre os níveis de transparência do relato financeiro em normas nacionais e 

a presença do relatório do auditor externo, o que não se verifica para os índices de 

divulgação preparados em IFRS. 

Releva-se ainda a correlação positiva entre o desempenho das emissões de GEE e a 

dimensão das entidades e o ROS, o que indica que são entidades de maior dimensão e com 

uma melhor rendibilidade das vendas que obtêm um melhor desempenho com as emissões 

de GEE. 

 



 

Tabela 46: Matriz de correlações entre as variáveis do modelo (índices de divulgação) 

Ver quadro 17 para definição das variáveis. *, **, *** para um nível de significância de 1%, 5% e 10%, respetivamente. As variáveis ID.IFRS e ID.NatGAAP, incluindo as relacionadas com “boas notícias” e “más 

notícias", não apresentam coeficientes de correlação.  

Painel A – Correlação dos índices de divulgação com as variáveis do modelo – NDiv e NRec 

Os níveis de transparência considerados excluem o não reconhecimento e a não divulgação da informação. 

 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 

1) ID 1.0000                  

2) ID.LE 0.8417* 1.0000                 

3) ID.eGEE 0.9526* 0.6839* 1.0000                

4) ID.IFRS 1.0000* 0.9056* 0.9608* 1.0000               

5) ID.IFRS.LE 0.9056* 1.0000* 0.7923* 0.9056* 1.0000              

6) ID.IFRS.eGEE 0.9608* 0.7923* 1.0000* 0.9608* 0.7923* 1.0000             

7) ID.NatGAAP 1.0000* 0.6121* 0.9440* --- --- --- 1.0000            

8) ID.NatGAAP.LE 0.6121* 1.0000* 0.3698* --- --- --- 0.6121* 1.0000           

9) ID.NatGAAP.eGEE 0.9440* 0.3698* 1.0000* --- --- --- 0.9440* 0.3698* 1.0000          

10) GHGeP -0.1940* -0.1135* -0.2089* -0.1998* -0.1202** -0.2179* -0.2524* -0.1058 -0.2200* 1.0000         

11) Dim -0.0367 -0.0589 -0.0221 0.0213 0.0717 -0.0002 -0.2123* -0.2931* -0.1130 0.2214* 1.0000        

12) ROA 0.1671* 0.1040** 0.1728* 0.2560* 0.2004* 0.2701* 0.0049 -0.1222* -0.0054 -0.0970** -0.0704  1.0000       

13) ROE 0.1098** 0.0228 0.1300* 0.1663* 0.1186** 0.1730* 0.0060 -0.2067*** 0.0536 -0.1347* -0.0444  0.6963* 1.0000      

14) ROS 0.1427* 0.1482* 0.1390* 0.1918* 0.1901* 0.1787* 0.0069 -0.0222 0.0466 0.3315* -0.2407* 0.1111* -0.0074 1.0000     

15) DebtE -0.0268 -0.1252* 0.0218 -0.0049 -0.0898* 0.0127 -0.1104 -0.1970* 0.0180 0.0358 0.0963** -0.1296* 0.0185 -0.1259* 1.0000    

16) DebtTA -0.1036** -0.2050* -0.0502 -0.1323** -0.2189* -0.1105** -0.0762 -0.1722** 0.0541 0.0396 0.1111* -0.1963* 0.0519 -0.1111* 0.8889* 1.0000   

17) Audit 0.1102** 0.0613 0.1489* -0.0383 0.0174 -0.0262 0.4243* 0.1715** 0.4783* -0.1748* 0.0859** -0.0859** -0.0573 -0.1718* -0.1074** -0.0644 1.0000  

 

  



294 

 

Painel B – Correlação dos índices de divulgação com as variáveis do modelo – NDiv 

Os níveis de transparência considerados incluem o não reconhecimento como política contabilística que contribui para o aumento da transparência no relato financeiro. 

 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 

1) ID.ND 1.0000                  

2) ID.ND.LE 0.7722* 1.0000                 

3) ID.ND.eGEE 0.9062* 0.5060* 1.0000                

4) ID.ND.IFRS 1.0000* 0.7995* 0.8975* 1.0000               

5) ID.ND.IFRS.LE 0.7995* 1.0000* 0.5228* 0.7995* 1.0000              

6) ID.ND.IFRS.eGEE 0.8975* 0.5228* 1.0000* 0.8975* 0.5228* 1.0000             

7) ID.ND.NatGAAP 1.0000* 0.7089* 0.9319* --- --- --- 1.0000            

8) ID.ND.NatGAAP.LE 0.7089* 1.0000* 0.4723* --- --- --- 0.7089* 1.0000           

9) ID.ND.NatGAAP.eGEE 0.9319* 0.4723* 1.0000* --- --- --- 0.9319* 0.4723* 1.0000          

10) GHGeP -0.1958* -0.1321* -0.2153* -0.2571* -0.1294** -0.3038* -0.0925 -0.1383*** -0.0713 1.0000         

11) Dim -0.0700 -0.1137* -0.0043 -0.0608 -0.0405 -0.0103 -0.0877 -0.2795* -0.0186 0.2214* 1.0000        

12) ROA 0.1662* 0.1309* 0.1655* 0.3492* 0.2482* 0.3655* -0.1833** -0.0937 -0.1851** -0.0970** -0.0704  1.0000       

13) ROE 0.0896** 0.0206 0.1407* 0.2114* 0.1119** 0.2678* -0.1692** -0.1747** -0.1084 -0.1347* -0.0444  0.6963* 1.0000      

14) ROS 0.0913** 0.0428 0.0753*** 0.0886**
* 

0.0754 0.0434 0.0972 -0.0559 0.1532** 0.3315* -0.2407* 0.1111* -0.0074 1.0000     

15) DebtE 0.0674 -0.1044** 0.1944* 0.0716 -0.0529 0.1898* 0.0568 -0.2014* 0.1905* 0.0358 0.0963** -0.1296* 0.0185 -0.1259* 1.0000    

16) DebtTA -0.0117 -0.1935* 0.1208* -0.0693 -0.2039* 0.0564 0.0942 -0.1740** 0.2317* 0.0396 0.1111* -0.1963* 0.0519 -0.1111* 0.8889* 1.0000   

17) Audit 0.0277 0.1091** 0.0738*** -0.0052 0.0632 0.0315 0.0752 0.1922* 0.1397**

* 
-0.1748* 0.0859** -0.0859** -0.0573 -0.1718* -0.1074** -0.0644 1.0000  
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7.4.1.2. Dados em painel 

7.4.1.2.1. Dados em painel estático 

A tabela 47 (painéis A a C) apresenta os resultados para o modelo definido na secção 7.3.3, 

utilizando a técnica de dados em painel. Relembra-se que foi efetuada a categorização das 

variáveis de controlo, por percentis (ver secção 7.3.2.3). Note-se também, novamente, a 

distinção efetuada às variáveis dependentes - índices de divulgação - relativa à 

interpretação da divulgação de políticas contabilísticas off-balance sheet para licenças de 

emissão e emissões de GEE. Na elaboração das variáveis dependentes - índices de 

divulgação - distinguiu-se o uso daquele tipo de políticas como sendo: 1) informativo aos 

stakeholders e, portanto, contribuem para um maior nível de transparência, ou 2) uma 

estratégia de aumento das divulgações, mas sem de facto contribuir para a transparência do 

relato financeiro. Os resultados apresentados na tabela 47 (painéis A a C) consideram que 

as divulgações de políticas off-balance sheet não contribuem para o nível de transparência 

do relato financeiro e, portanto, foram equiparadas à não divulgação. 

Ao iniciar o teste da equação 1, definida na secção 7.3.3, com dados em painel estáticos, 

realizou-se o teste de Breusch-Pagan, que compara os efeitos aleatórios com o pool de 

dados. O teste rejeitou a hipótese nula, pois as variâncias não são iguais a zero e, portanto, 

optou-se pela técnica de dados em painel ao invés do pool de dados. Posteriormente, há 

que selecionar o modelo de efeitos fixos ou efeitos aleatórios. Para esse efeito aplicou-se o 

teste de Hausman, o qual testa se os erros estão correlacionados com os regressores, sob a 

hipótese nula de que não estão. Quando o teste de Hausman não foi conclusivo pela 

diferença obtida entre as matrizes não ser definitiva positiva, reforçou-se aquela condição 

através de um estimador eficiente, proporcionando assim uma estimativa adequada da 

variância de contraste para os testes de exogeneidade e sobre-especificação. Os restantes 

testes de pós-estimação verificaram se devem ser incorporadas variáveis temporais dummy 

(identificado nos painéis por i.Ano), testaram a presença de heterocedasticidade 

(identificado nos painéis por Wald chi2) e autocorrelação de primeira ordem (identificado 

nos painéis por AR(1)). A constante presença de heterocedasticidade foi corrigida 

introduzindo a especificação para cálculo de erros-padrão robustos através de estimadores 

de Huber-White. Em casos de presença de heterocedasticidade e, simultaneamente, de 

autocorrelação de primeira ordem, obtém-se os desvios-padrão corrigidos no painel – Panel 

Corrected Standard Errors - estimados através da regressão Prais-Winsten. 
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O painel A da tabela 47 apresenta os resultados para a influência do desempenho das 

emissões de GEE no nível de transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão 

e emissões de GEE em termos gerais, sem distinguir a base normativa que serviu de 

preparação às contas. Quanto à incorporação de variáveis dummy temporais, obteve-se 

resultados distintos no teste de Wald, pelo que nos modelos 2 e 3, as time dummies 

apresentam-se significativas para um intervalo de confiança a 95%. Como não se verifica 

esta significância para o modelo 1, as variáveis dummy temporais foram excluídas do 

modelo. O teste de Wald, para comprovar a existência de heterocedasticidade, é rejeitado 

para um nível de significância de 1% em todos os modelos e, portanto, conclui-se 

heterocedasticidade, a qual teve de ser considerada para obtenção dos coeficientes de 

estimação, com as técnicas já mencionadas de Huber-White. O teste de Wooldridge para a 

autocorrelação, apesar de ser mais típico em painéis de séries longas, foi rejeitado para os 

modelos 1 e 3, mas não para o modelo 2. No caso dos resultados apresentados para o 

modelo 2, os coeficientes foram obtidos com recurso ao Panel Corrected Standard Errors. 

Os resultados do modelo 1 indicam que o efeito do desempenho das emissões de GEE no 

nível de transparência do relato financeiro é negativo e estatisticamente significativo. 

Assim, verifica-se que o nível de transparência do relato financeiro aumenta quando o 

desempenho das emissões de GEE é menor, quer no que diz respeito a “boas” ou a “más 

notícias”, i.e., as entidades divulgam mais políticas contabilísticas relativas a licenças de 

emissão e emissões de GEE quando o seu desempenho é mais reduzido. No âmbito das 

variáveis de controlo, verifica-se que a dimensão da entidade apresenta uma influência 

negativa na variável dependente e o rácio de debt-to-equity um efeito positivo. Estes 

resultados sugerem que entidades de maior dimensão divulgam menos informação relativa 

a emissões de GEE, ao menos tempo que entidades mais endividadas aumentam o número 

de políticas contabilísticas divulgadas sobre licenças de emissão. Contudo, as entidades 

tentam minimizar a divulgação de políticas contabilísticas sobre licenças de emissão 

quanto o rácio de leverage aumenta. 

O painel B da tabela 47 apresenta os resultados para os modelos que refletem na variável 

dependente o nível de transparência do relato financeiro relativo a licenças de emissão e 

emissões de GEE em IFRS, os quais não apresentam significância estatística, com exceção 

dos resultados para a influência do desempenho das emissões de GEE no nível de 

transparência de “más notícias”. O teste de Wald para comprovar a existência de 

heterocedasticidade foi rejeitado para um nível de significância de 1% e, portanto, conclui-

se heterocedasticidade. Para o modelo 3 foi detetada, também, autocorrelação de primeira 
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ordem através do teste modificado de Wooldridge, pelo que se usou o estimador de Prais-

Winsten para corrigir as condições simultâneas de heterocedasticidade e de autocorrelação. 

Assim, os modelos 1 e 2 não permitem concluir sobre a influência do desempenho das 

emissões de GEE no nível de transparência do relato financeiro das licenças de emissão e 

emissões de GEE em IFRS ou, concluir que os regressores usados, não influenciam de 

forma estatisticamente significativa o nível de transparência do relato financeiro das 

licenças de emissão e emissões de GEE em IFRS. Não obstante, para o nível de 

transparência de “más notícias” em IFRS, o desempenho das emissões de GEE tem um 

efeito negativo e estatisticamente significativo, indiciando que melhores desempenhos 

reduzem a divulgação de “más notícias”. As variáveis de controlo indicam que esta 

influência é acompanhada por um retorno das vendas incremental e por rácios de leverage 

contraditórios, dado que um maior nível de endividamento face ao capital próprio aumenta 

o nível de transparência daquele relato financeiro e um maior nível de endividamento face 

ao total do património reduz o nível de transparência do relato financeiro. 

O painel C da tabela 47 apresenta os resultados para a influência do desempenho da emissão 

de GEE no nível de transparência do relato financeiro elaborado com base em normas 

nacionais. Os três modelos apresentam distúrbios de autocorrelação de primeira ordem 

detetados pelo teste de Wooldridge, e o teste de Wald para comprovar a existência de 

heterocedasticidade foi rejeitado para um nível de significância de 1%, pelo que se conclui 

heterocedasticidade. Assim, os três modelos deste painel são apresentados usando o 

estimador de Prais-Winsten, para lidar com a autocorrelação de primeira ordem e com a 

presença de heterocedasticidade. Os resultados sugerem a influência negativa do 

desempenho das emissões de GEE no nível de transparência do relato financeiro, mas esta 

só é estatisticamente significativa para o nível de transparência do relato financeiro das 

emissões de GEE, descritas como “más notícias”. Tal como para os painéis anteriores 

verifica-se que um desempenho positivo das emissões de GEE reduz o nível de 

transparência do relato financeiro, em particular no que se refere às divulgações de políticas 

contabilísticas relacionadas com as emissões de GEE. Salienta-se a influência positiva e 

estatisticamente significativa da variável de controlo relativa à presença do relatório do 

auditor externo e, também, o sinal positivo do coeficiente relacionado com o rácio de 

endividamento em relação ao total do património. No caso do relato financeiro em normas 

nacionais, verifica-se uma influência positiva, ou seja, ao contrário do verificado para o 

relato financeiro em IFRS, um maior rácio de endividamento contribuiu positivamente para 

o aumento do nível de transparência das divulgações de “más notícias”. 
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Tabela 47: Modelos estáticos - influência do desempenho das emissões de GEE nos índices de 

divulgação- NDiv e NRec 

Ver quadro 17 para definição das variáveis. *, **, *** Representam níveis de significância a 1%, 5% e 10%, respetivamente. Em cada 

painel, o modelo 1 apresenta os resultados para a variável dependente que representa o nível de transparência do relato financeiro sobre 

licenças de emissão e emissões de GEE, o modelo 2 apresenta os resultados para a variável dependente que representa o nível de 

transparência do relato financeiro sobre “boas notícias” - licenças de emissão - e o modelo 3 apresenta os resultados para a variável 

dependente que representa o nível de transparência do relato financeiro sobre emissões de GEE. (1) O teste de Wald para as variáveis 

temporais dummy não é significativo.  

Painel A – Influência do desempenho das emissões de GEE nos índices de divulgação financeira das 

LE e emissões de GEE 
Os modelos 1 e 3 são apresentados usando o estimador de efeitos fixos com erros-padrão robustos Huber-White; o modelo 2 é 
apresentado usando estimativas corrigidas de erros-padrão através da regressão de Prais-Winsten. 

 (1) ID (2) ID.LE (3) ID.eGEE 
 Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

GHGeP -0,1953*** 0,1172 -0,1745* 0,0389 -0,1837** 0,0911 

Dim -0,1826*** 0,0969 0,0769 0,1124 -0,2746** 0,1222 

ROA -0,0225 0,0744 0,0369 0,0721 -0,0555 0,0475 

ROE -0,0507 0,0862 0,0195 0,0784 0,0167 0,0430 

ROS 0,2230 0,1437 0,2759* 0,0849 0,0803 0,0498 

DebtE 0,3104*** 0,1816 0,4134* 0,1469 0,1299 0,0915 

DebtA 0,1725 0,1895 -0,2549*** 0,1498 0,0192 0,0940 

Audit 1,0147 0,9467 0,5941** 0,2433 0,3306 0,3515 

_cons 4,6652* 1,3972 0 0,0389 3,2915* 0,8291 

i.Ano Não(1)  Sim  Sim  

N obs / N grupos 540 / 85  540 / 85  540 / 85  
 F(8,84)=2,69** chi2(15) = 956,78* F(14,84)=2,19** 

Hausman chi2 28,74*  --  43,25*  

AR(1) 0,211  rho=0,7639  0,072  

Wald chi2  3.3e+33*  2.0e+32*  2.0e+07*  

LM chi2 826,74*  862,11*  860,06*  
 

Painel B – Influência do desempenho das emissões de GEE nos índices de divulgação financeira das 

LE e emissões de GEE em IFRS 
Os modelos 1 e 2 são apresentados usando o estimador de efeitos fixos com erros-padrão robustos Huber-White; o modelo 3 é 
apresentado usando estimativas corrigidas de erros-padrão através da regressão de Prais-Winsten. 

 (1) ID.IFRS (2) ID.IFRS.LE (3) ID.IFRS.eGEE 
 Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

GHGeP -0,0994 0,1216 -0,0864 0,0913 -0,2057* 0,0359 

Dim -0,1879*** 0,1081 0,0049 0,0741 0,1278 0,1131 

ROA -0,0021 0,0714 0,0539 0,0489 0,0867 0,0816 

ROE -0,0332 0,0784 -0,0534 0,0677 0,0422 0,0753 

ROS 0,0180 0,1262 0,0375 0,1071 0,2262** 0,0928 

DebtE 0,2787 0,1712 0,1610 0,1130 0,3779* 0,1403 

DebtA 0,1236 0,1803 0,1508 0,1495 -0,3209** 0,1431 

Audit 0,2388 0,1433 0,2143 0,1374 0,0840 0,3202 

_cons 4,9149* 1,0842 2,3847* 0,7717 2,6745* 0,0359 

i.Ano Não(1)  Não(1)  Sim  

N obs / N grupos 352 / 55  352 / 55  352 / 55  
 F (8, 54) =1,19 F (8, 54) = 1,17 chi2(14) = 55,84* 

Hausman chi2 38,72*  36,81*  --  

AR(1) 2,047  0,073  rho=0,7425  

Wald chi2  1.4e+32*  2.3e+36*  3.4e+10*  

LM chi2 533,51*  514,34*  589,79*  
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Painel C – Influência do desempenho das emissões de GEE nos índices de divulgação financeira das 

LE e emissões de GEE em normas nacionais 
Os modelos 1, 2 e 3 são apresentados usando estimativas corrigidas de erros-padrão através da regressão de Prais-Winsten. 

 (1) ID.NatGAAP (2) ID.NatGAAP.LE (3) ID.NatGAAP.eGEE 
 Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

GHGeP -0,1578 0,1005 -0,0369 0,0613 -0,1503** 0,0602 

Dim -0,3698 0,3340 -0,3884** 0,1991 0,0896 0,1890 

ROA -0,0107 0,2392 -0,0021 0,1385 0,0075 0,1000 

ROE -0,2617 0,2838 -0,1360 0,1742 -0,1389 0,1230 

ROS 0,4001*** 0,2371 0,1234 0,1467 0,2050*** 0,1190 

DebtE -0,4356 0,7189 -0,0216 0,4374 -0,2721 0,3083 

DebtA 0,9492 0,7328 0,2185 0,4517 0,5491*** 0,3118 

Audit 2,4674* 0,4834 1,2198* 0,3096 1,1040* 0,2606 

_cons --  2,6476* 0,6132 1,6092* 0,5785 

i.Ano Sim  Não  Não  

N obs / N grupos 188 / 30  188 / 30  188 / 30  
 chi2(15)=890,92* chi2(8)=26,70* chi2(8)=40,99* 

rho 0,5677  0,5855  0,7293  

Wald chi2  3.8e+07*  1.0e+15*  2.3e+06*  

LM chi2 124,34*  125,78*  124,73*  

 

A tabela 48 (painéis A a C) apresenta os resultados para equação 1, definida na secção 

7.3.3, considerando que as divulgações de políticas off-balance sheet contribuem de forma 

positiva para o nível de transparência do relato financeiro. Assim, os resultados 

apresentados espelham a influência do desempenho das emissões de GEE nos níveis de 

transparência do relato financeiro das licenças de emissão e emissões de GEE em que estes 

apenas são reduzidos com a não divulgação de qualquer política contabilística. 

 

De forma semelhante ao efetuado para os resultados acima descritos, ao iniciar o teste da 

equação 1 definida na secção 7.3.3, realizou-se o teste de Breusch-Pagan e optou-se pela 

técnica de dados em painel ao invés do pool de dados. De seguida, para selecionar o modelo 

de efeitos fixos ou efeitos aleatórios, aplicou-se o teste de Hausman, o qual nem sempre 

foi conclusivo obtendo-se uma diferença entre as matrizes não definitiva positiva. Foi 

necessário reforçar aquela condição, providenciando uma estimativa adequada da variância 

de contraste para os testes de exogeneidade e sobre-especificação. Os restantes testes 

verificaram a incorporação de variáveis temporais dummy no modelo (i.Ano), a presença 

de heterocedasticidade (Wald chi2) e de autocorrelação de primeira ordem (AR(1)). Estas 

últimas duas questões foram devidamente consideradas na estimação de cada modelo. 

 

O painel A da tabela 48 apresenta os resultados para a influência do desempenho das 

emissões de GEE no nível de transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão 

e emissões de GEE em termos gerais, sem distinguir a base normativa que serviu de 
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preparação às contas. As variáveis dummy temporais apresentam-se significativas para um 

intervalo de confiança a 95% nos três modelos do painel A. Conclui-se heterocedasticidade 

nos três modelos, pela rejeição do teste de Wald a um nível de significância de 1%, pelo 

que a mesma foi corrigida através do cálculo de erros-padrão robustos utilizando os 

estimadores de Huber-White. Contudo, à semelhança do que aconteceu nos resultados 

apresentados anteriormente, o teste de Wooldridge para a autocorrelação de primeira 

ordem, foi rejeitado para os modelos 1 e 3, mas não para o modelo 2. Para este modelo, 

efetuou-se a correção através do Panel Corrected Standard Errors, com recurso à 

estimativa de Prais-Winsten, a qual corrige simultaneamente questões de 

heterocedasticidade e de autocorrelação de primeira ordem. 

Os resultados do modelo 1 indicam que o efeito do desempenho das emissões de GEE no 

nível de transparência do relato financeiro é negativo. Porém, a relação só é 

estatisticamente significativa para o modelo 2, i.e., para a influência do desempenho das 

emissões de GEE no nível de transparência do relato financeiro das licenças de emissão. 

No âmbito das variáveis de controlo, verifica-se que a dimensão da entidade apresenta uma 

influência negativa na variável dependente e o rácio de debt-to-equity um efeito positivo. 

Estes resultados sugerem que entidades de maior dimensão divulgam menos informação 

relativa a emissões de GEE, e que entidades mais endividadas divulgam mais sobre as 

licenças de emissão. Todavia, por comparação com os resultados para os níveis de 

transparência que excluem a divulgação de políticas off-balance sheet (tabela 47 – painéis 

A a C), não é possível concluir que o aumento do nível de transparência por efeito das 

variáveis de controlo se deve à incorporação daquelas divulgações no índice. 

 

O painel B da tabela 48 apresenta os resultados para os modelos que restringe a variável 

dependente ao nível de transparência do relato financeiro relativo a licenças de emissão e 

emissões de GEE em IFRS, os quais não apresentam significância estatística. Em relação 

aos testes de especificação do modelo, as variáveis temporais dummy não são 

estatisticamente significativas, para um intervalo de confiança a 95%, em qualquer um dos 

modelos apresentados no painel. O teste de Hausman, reforçado para que as covariâncias 

das matrizes fossem definitivas positivas, levou-nos a concluir pelo estimador de efeitos 

fixos. Concluiu-se heterocedasticidade, pela rejeição do teste de Wald para um nível de 

significância de 1%, e verificou-se a inexistência de autocorrelação de primeira ordem pela 

não rejeição do teste de Wooldridge. Assim, os modelos foram corrigidos pela presença de 
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heterocedasticidade para estimativas de erros-padrão robustos, usando os estimadores de 

Huber-White. 

 

Apesar destes modelos não permitirem concluir sobre a influência do desempenho das 

emissões de GEE no nível de transparência do relato financeiro das licenças de emissão e 

emissões de GEE em IFRS (ou concluir que os regressores usados não influenciam, de 

forma estatisticamente significativa, o nível de transparência do relato financeiro das 

licenças de emissão e emissões de GEE em IFRS), mesmo quando este incorpora a 

divulgação de políticas off-balance-sheet, verifica-se que a consideração destas como 

aumento do nível de transparência altera o sinal do coeficiente da variável explicativa. Este 

resultado permite discutir que, possivelmente, perante aumentos do desempenho das 

emissões de GEE, as entidades que reportam em IFRS aumentam as suas divulgações 

através de políticas off-balance sheet. 

 

O painel C da tabela 48 apresenta os resultados para a influência do desempenho da emissão 

de GEE no nível de transparência do relato financeiro elaborado com base em normas 

nacionais. As variáveis dummy temporais não são estatisticamente significativas, com 

exceção dos resultados para o modelo 1, que considera o nível geral de transparência do 

relato financeiro em normas nacionais. Em termos de especificação dos três modelos, o 

teste de Wooldridge apresentou distúrbios de autocorrelação de primeira ordem. Também 

o teste de Wald para comprovar a existência de heterocedasticidade foi rejeitado, para um 

nível de significância de 1% e, portanto, conclui-se por heterocedasticidade. Assim, foi 

efetuada a correção através do Panel Corrected Standard Errors, com recurso à estimativa 

de Prais-Winsten, que possibilita a obtenção de coeficientes de desvio-padrão corrigidos 

para painéis heterocedásticos e para distúrbios de autocorrelação. 

 

Os resultados continuam a sugerir a influência negativa do desempenho das emissões de 

GEE no nível de transparência do relato financeiro em normas nacionais, mas esta só é 

estatisticamente significativa para o nível de transparência do relato financeiro das 

emissões de GEE, descritas como “más notícias”. Salienta-se, novamente, a influência 

positiva e estatisticamente significativa da variável de controlo relativa à presença do 

relatório do auditor externo em qualquer dos modelos deste painel. 
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Tabela 48: Modelos estáticos - influência do desempenho das emissões de GEE nos índices de 

divulgação - NDiv 

Ver quadro 17 para definição das variáveis. *, **, *** Representam níveis de significância a 1%, 5% e 10%, respetivamente. Em cada painel 

o modelo 1 apresenta os resultados para a variável dependente que representa o nível de transparência do relato financeiro sobre licenças 
de emissão e emissões de GEE, o modelo 2 apresenta os resultados para a variável dependente que representa o nível de transparência 

do relato financeiro sobre “boas notícias” - licenças de emissão e o modelo 3 apresenta os resultados para a variável dependente que 

representa o nível de transparência do relato financeiro sobre emissões de GEE. (1) O teste de Wald para as variáveis temporais dummy 
não é significativo.  

Painel A – Influência do desempenho das emissões de GEE nos índices de divulgação financeira das 

LE e emissões de GEE 

Os modelos 1 e 3 são apresentados usando o estimador de efeitos fixos com erros-padrão robustos Huber-White; O modelo 2 é 
apresentado usando estimativas corrigidas de erros-padrão através da regressão de Prais-Winsten. 

 
 (1) ID.ND (2) ID.ND.LE (3) ID.ND.eGEE 
 Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

GHGeP -0,0973 0,1330 -0,1417* 0,0387 -0,1125 0,0883 

Dim -0,3593*** 0,2034 -0,0957 0,1157 -0,3589** 0,1694 

ROA 0,1244 0,1542 0,1498** 0,0756 0,0385 0,0827 

ROE -0,1635 0,1244 -0,0984 0,0803 -0,0836 0,0687 

ROS 0,1911 0,1630 0,1080 0,0905 0,1266*** 0,0695 

DebtE 0,4405*** 0,2335 0,6481* 0,1592 0,0905 0,1007 

DebtA -0,0869 0,2494 -0,5641* 0,1641 0,1183 0,1108 

Audit 0,6057 1,0683 0,7536* 0,2446 0,2840 0,4193 

_cons 5,8285* 1,6301 3,2368* 0,4854 3,5193* 0,9036 

i.Ano Sim  Sim  Sim  

N obs / N grupos 540 / 85  540 / 85  540 / 85  
 F (14, 84) = 1,73* chi2 (14)= 65,80* F (14, 84) = 2,17** 

Hausman chi2 52,89*  --  57,06*  

AR(1) 1,869  rho=0,7246  1,172  

Wald chi2  2.9e+05*  1.3e+07*  8.6e+05*  

LM chi2 699,13*  716,81*  746,95*  

 
Painel B – Influência do desempenho das emissões de GEE nos índices de divulgação financeira das 

LE e emissões de GEE em IFRS 
Os modelos 1, 2 e 3 são apresentados usando o estimador de efeitos fixos com erros-padrão robustos Huber-White. 

 (1) ID.ND.IFRS (2) ID.ND.IFRS.LE (3) ID.ND.IFRS.eGEE 
 Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

GHGeP 0,1052 0,1514 0,0403 0,1076 0,0304 0,0551 

Dim -0,2122*** 0,1099 0,0038 0,0727 -0,2604 0,1876 

ROA 0,2162 0,1906 0,1430 0,1134 0,0625 0,0832 

ROE -0,2202 0,1609 -0,1298 0,1099 -0,0730 0,0698 

ROS -0,0954 0,1376 -0,0936 0,1129 0,0235 0,0505 

DebtE 0,3823 0,2507 0,2902 0,2150 0,1360 0,0973 

DebtA -0,2063 0,2308 -0,2315 0,2135 -0,0114 0,1081 

Audit -0,3677 0,4124 -0,3445 0,3816 0,0162 0,0921 

_cons 5,3911* 1,2704 3,0397* 0,9521 2,7399* 0,6192 

i.Ano Não (1)  Não (1)  Sim  

N obs / N grupos 352 / 55  352 / 55  352 / 55  

F (8, 54) 1,24  0,85  1,05  

Hausman chi2 41,35*  23,99*  50,87*  

AR(1) 0,016  0,371  0,010  

Wald chi2  2.4e+35*  2.8e+09*  76290,19  

LM chi2 371,65*  436,66*  420,12*  
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Painel C – Influência do desempenho das emissões de GEE nos índices de divulgação financeira das 

LE e emissões de GEE em normas nacionais 
Os modelos 1, 2 e 3 são apresentados usando estimativas corrigidas de erros-padrão através da regressão de Prais-Winsten. 

 (1) ID.ND.NatGAAP (2) ID.ND.NatGAAP.LE (3) ID.ND.NatGAAP.eGEE 
 Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

GHGeP -0,1925* 0,1002 -0,0369 0,0613 -0,1435** 0,0592 

Dim -0,2498 0,3547 -0,3884*** 0,1991 0,1108 0,2008 

ROA -0,0002 0,2700 -0,0021 0,1385 0,0561 0,1212 

ROE -0,2582 0,3182 -0,1360 0,1742 -0,1639 0,1455 

ROS 0,4877*** 0,2498 0,1234 0,1467 0,3643* 0,1340 

DebtE -0,4167 0,6223 -0,0216 0,4374 -0,3070 0,3498 

DebtA 1,0927 0,6635 0,2185 0,4517 0,7253** 0,3636 

Audit 2,1160* 0,5674 1,2198* 0,3096 0,7975* 0,2916 

_cons -- 1,4532 2,6476* 0,6132 1,4326** 0,5964 

i.Ano Sim  Não (1)  Não (1)  

N obs / N grupos 188 / 30  188 / 30  188 / 30  

 chi2(15)=1125,45* chi2(8)=26,70* chi2(8)=30,63* 

rho 0,5671  0,5855  0,664  

Wald chi2  44602,95*  5.2e+09*  3.7e+05*  

LM chi2 194,79*  153,88*  232,29*  

 

Os resultados apresentados sugerem que, quando o desempenho das emissões de GEE 

reduz, as entidades incorporam no seu relato financeiro políticas contabilísticas que 

refletem o aumento daquelas emissões. Estes resultados vão ao encontro de literatura 

existente, no âmbito do relato voluntário, que concluem por entidades com melhor 

desempenho ambiental, apresentarem menos divulgações ambientais. Os resultados 

também permitem sugerir que, mesmo considerando políticas off-balance sheet na 

transparência do relato financeiro preparado em normas nacionais, os bons desempenhos 

têm o seu reflexo com a redução da divulgação de informação sobre as emissões de GEE. 

O mesmo não se pode afirmar para a elaboração de contas em IFRS. Logo, um desempenho 

das emissões de GEE menos positivo apenas conduz ao reconhecimento de provisões e/ou 

aquisições de licenças de emissão (não atribuídas gratuitamente ou, entretanto, não detidas 

para cobrir aquelas emissões), aumentando assim a transparência do relato financeiro 

efetuado. Este resultado é expectável já que o relato financeiro de emissões de GEE que 

não estão cobertas por LEAG é o que não sugere um tratamento contabilístico dúbio. 

Assim, obtêm-se evidências de que, em casos de um melhor desempenho nas emissões de 

GEE, o nível de transparência dos relatórios financeiros fornece menos “más notícias”. 

Esta evidência é verificada quer as entidades divulguem no âmbito de um tratamento 

contabilístico específico, quer seja no âmbito do normativo internacional. Como 

argumentado por Luo et al. (2012) e Gallego-Álvarez et al. (2016), é através da 

contabilidade que as empresas apresentam uma luz mais positiva em relação às suas 
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práticas de emissões de GEE, especialmente em países onde as empresas estão sujeitas ao 

comércio de emissões. 

É aferido que a existência de normas contabilísticas para as licenças de emissão e emissões 

de GEE contribui positivamente para uma relação entre o desempenho das emissões de 

GEE e o nível de transparência do relato financeiro. Ainda que os modelos que afunilam 

para o relato financeiro em normas nacionais evidenciem a tendência generalizada de um 

efeito negativo do desempenho das emissões de GEE no nível de transparência do relato 

financeiro das emissões de GEE, i.e., de “más notícias”, não se obteve resultados 

estatisticamente significativos para os modelos de relato em IFRS. Argumenta-se, portanto, 

que a relação entre o desempenho das emissões de GEE e os níveis de transparência dos 

relatórios financeiros deve ser mais visível, pois o objetivo de um instrumento de mercado 

é justamente fazer com que as empresas incluam nos seus relatórios financeiros o “custo 

de poluir”, atribuindo-lhe um valor (Ascui e Lovell, 2012). A falta de regulamentação 

fornecida pelo IASB parece permitir que os relatórios financeiros circundem a exposição 

ao desempenho das emissões de GEE, com exceção do que se refere à divulgação de “más 

notícias”.  

 

A próxima secção apresenta os resultados da equação 1 considerando técnicas de dados em 

painel dinâmico, devido às relações de causalidade que surgem no interior do modelo. 

 

 

7.4.1.2.2. Dados em painel dinâmico 

No desenvolvimento da secção anterior surgem problemáticas de presença de 

heterocedasticidade nos modelos, assim como de autocorrelação de primeira ordem. 

Apesar da escassa literatura sobre a relação em causa, é notório que existem relações de 

causalidade no interior do modelo proposto. Nesse sentido, a endogeneidade presente pode 

ser tratada através do uso de variáveis instrumentais, mais habitualmente expressas como 

atrasos das variáveis endógenas (Labras e Torrecillas, 2014). De forma a tentar averiguar 

até que ponto estão a influenciar os resultados obtidos, apresentam-se os resultados para a 

equação 1A, definida na secção 7.3.3, em modelos de painéis dinâmicos, através do 

estimador associado a Arellano e Bond (1991), Arellano e Bover (1995) e Blundell e Bond 

(1998), que incorpora como instrumentos os atrasos em níveis das variáveis – System 
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GMM. O número de observações total reduz para 453 observações, devido à introdução no 

modelo da variável dependente com o atraso de um período como variável explicativa.  

Para escolher os melhores instrumentos, foi utilizado o conjunto de variáveis instrumentais 

exposto no quadro 18, considerados para variável dependente respetiva e para cada equação 

que expressa o modelo definido. No que respeita às equações em níveis, em todas as 

equações que expressam os modelos definidos, foram escolhidos os instrumentos em t-1 

para a variável dependente e os instrumentos em t para as variáveis explicativas e de 

controlo. 

 

Quadro 18: Conjunto de variáveis instrumentais para as equações em diferenças 

As equações 1A.1, 1A.2 e 1A.3 representam a equação 1A que considera como variáveis dependentes o índice de divulgação – ID, e o 

índice de divulgação de “boas e más notícias” – ID.LE e ID.eGEE. As equações 1B.1, 1B.2 e 1B.3 representam a equação 1A que 

considera como variáveis dependentes o índice de divulgação em IFRS – ID.IFRS, e o índice de divulgação de “boas e más notícias” 

em IFRS – ID.IFRS.LE e ID.IFRS.eGEE. As equações 1C.1, 1C.2 e 1C.3 representam a equação 1A que considera como variáveis 

dependentes o índice de divulgação em normas nacionais – ID.NatGAAP, e o índice de divulgação de “boas e más notícias” em normas 

nacionais – ID.NatGAAP.LE e ID.NatGAAP.eGEE. 

Equações 

Equações em diferenças 

Variável dependente Variáveis explicativas e de controlo 

Equação 1A.1  lag (0 3) lag (1 4) 

Equação 1A.2 lag (0 3) lag (1 4) 

Equação 1A.3 lag (0 1) lag (1 4) 

Equação 1B.1 lag (0 0) lag (1 4) 

Equação 1B.2  lag (0 0) lag (1 0) 

Equação 1B.3 lag (0 0) lag (1 0) 

Equação 1C.1 lag (2 3) lag (0 0) 

Equação 1C.2  lag (0 0) lag (0 0) 

Equação 1C.3 lag (2 3) lag (0 0) 

 

Para controlar a heterocedasticidade dos painéis dinâmicos, foram determinados desvios-

padrão robustos nos modelos, conforme sugerido por Windmeijer (2005). 

 

Para avaliar possíveis erros de especificação dos modelos apresenta-se a estatística Hansen 

Ɉ, que se refere a restrições de sobre-especificação, com o objetivo de testar a ausência de 

correlação entre os instrumentos e o erro; ɱ1 e ɱ2 de Arellano e Bond (1991), para testar a 

ausência de correlação de primeira e segunda ordem; e os testes de Wald: z1 para testar o 

significado conjunto das variáveis explicativas (o primeiro lag da variável dependente e a 

variável de desempenho das emissões de GEE), z2 para testar o significado conjunto das 

variáveis de controlo e z3 para testar a significância conjunta das variáveis temporais. 
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A tabela 49 (painéis A a C) apresenta os resultados da equação 1A, proposta para os índices 

de divulgação como variável dependente, distinguindo-os pelo normativo contabilístico 

que esteve na base da sua preparação e por “boas e más notícias”.  

No painel A da tabela 49 são apresentados os resultados para os níveis de transparência 

que não distinguem a base normativa. Com referência aos testes de especificação dos 

modelos, ɱ1 e ɱ2 não mostram evidência de autocorrelação de primeira e segunda ordem 

nos erros da primeira diferença. Os testes de Hansen Ɉ sugerem que os instrumentos são 

válidos, com os p-value acima do nível convencional de significância de 10%. O número 

de instrumentos usado é elevado para o número de observações, mas não excede o número 

de grupos, pelo que os modelos permanecem válidos, ainda que enfraquecidos. Os três 

testes de Wald fornecem resultados aceitáveis para a significância conjunta das variáveis 

explicativas e variáveis de controlo, sendo que as variáveis dummy temporais não 

apresentam significância conjunta em nenhum dos modelos, como já era expectável 

considerando os resultados dos painéis estáticos. Há a referir, contudo, que a significância 

conjunta das variáveis de controlo no modelo 3 não é estatisticamente significativa, pelo 

que o nível de transparência do relato financeiro de emissões de GEE não está 

constantemente influenciado pelas variáveis de controlo. 

Verifica-se que o efeito do desempenho das emissões de GEE no nível de transparência do 

relato financeiro permanece negativo e estatisticamente significativo nos modelos 1 e 3, tal 

como evidenciado na secção 7.4.1.2.1. Este resultado confirma que as entidades reduzem 

o nível de transparência do relato financeiro relativo a emissões de GEE quando o seu 

desempenho de emissões de GEE aumenta.  

A relação das variáveis dependentes com as variáveis de controlo sugere alguma 

inconsistência, sendo de relevar que, apesar de não serem obtidos coeficientes 

estatisticamente significativos, verificam-se os mesmos sinais para a ROS, rácio de debt-

to-equity e a variável dummy relativa à divulgação de relatório do auditor externo. O efeito 

negativo e estatisticamente significativo da dimensão da entidade no nível de transparência 

de relato financeiro geral e sobre emissões de GEE que se verificou nos modelos de painéis 

estáticos (painel A da tabela 47), não se verifica nos resultados dos painéis dinâmicos. Em 

contrapartida, a influência positiva da dimensão da entidade no nível de transparência do 

relato financeiro das licenças de emissão é agora estatisticamente significativa. Sugere-se, 

portanto, que são entidades de maior dimensão que obtêm um nível de transparência mais 

elevado no relato financeiro das licenças de emissão. 
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O painel B da tabela 49 apresenta os resultados para a influência do desempenho das 

emissões de GEE nos níveis de transparência do relato financeiro em IFRS. 

Com referência aos testes de especificação dos modelos, ɱ1 e ɱ2 não mostram evidência 

de autocorrelação de primeira e segunda ordem nos erros da primeira diferença, mas há a 

relevar o valor de ɱ2 para o modelo 3, que indica a proximidade de autocorrelação de 

segunda ordem. Os testes de Hansen J sugerem que os instrumentos são válidos, com os 

p-value acima do nível convencional de significância de 10%, apesar do valor obtido nos 

modelos 1 e 2 também evidenciem sinais de preocupação com sobre-especificação do 

modelo. O número de instrumentos usado é elevado para o número de observações, mas 

não excede o número de grupos pelo que os modelos permanecem válidos, ainda que 

enfraquecidos. Os testes de Wald fornecem resultados aceitáveis para a significância 

conjunta das variáveis explicativas, mas tal não é possível afirmar para as variáveis de 

controlo ou variáveis dummy temporais, pois não apresentam significância conjunta. Pelos 

motivos descritos, a especificação do modelo pode ser colocada em causa. 

A interpretação dos resultados para o nível de transparência do relato financeiro em IFRS 

sugere que a influência do desempenho das emissões de GEE permanece negativa face aos 

modelos estáticos e agora estatisticamente significativo. O resultado confirma que as 

entidades apresentam um menor nível de transparência no relato financeiro, seja quanto a 

licenças de emissão seja quanto a emissões de GEE, por desempenhos ambientais mais 

elevados. As relações com as variáveis de controlo permitem confirmar que são entidades 

de maior dimensão que, ceteris paribus, reduzem o nível de transparência do relato 

financeiro de licenças de emissão em IFRS. 

 

O painel C da tabela 49 apresenta os resultados para a influência do desempenho das 

emissões de GEE nos níveis de transparência do relato financeiro em normas nacionais. 

Com referência aos testes de especificação indevida dos modelos, ɱ1 e ɱ2 não mostram 

evidência de autocorrelação de primeira e segunda ordem nos erros da primeira diferença. 

Os testes de Hansen J sugerem que os instrumentos são válidos, com os p-value acima do 

nível convencional de significância de 10%. O número de instrumentos usado é elevado 

para o número de observações, mas não excede o número de grupos pelo que os modelos 

permanecem válidos, ainda que enfraquecidos. Os três testes de Wald fornecem resultados 

aceitáveis para a significância conjunta das variáveis explicativas, mas tal não é possível 

concluir para as variáveis de controlo e as variáveis dummy temporais pois não apresentam 
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significância conjunta. Pelos motivos descritos, a especificação do modelo pode ser 

colocada em causa. 

A interpretação dos resultados, para o nível de transparência do relato financeiro em 

normas nacionais, sugere não existir influência do desempenho das emissões de GEE em 

qualquer dos modelos testados. As relações com as variáveis de controlo permitem 

confirmar que a presença do relatório do auditor incrementa o nível de transparência do 

relato financeiro de licenças de emissão em normas nacionais. Verifica-se ainda o efeito 

positivo do ROA e negativo do ROE no nível de transparência do relato financeiro sobre 

emissões de GEE. 

 

Tabela 49: Modelos dinâmicos - influência do desempenho das emissões de GEE nos índices de 

divulgação financeira das LE e emissões de GEE – NDiv e NRec 

Painel dinâmico de dados, two-step sistema GMM 

Ver quadro 17 para definição das variáveis. *, **, *** Representam níveis de significância a 1%, 5% e 10% respetivamente. Cada painel 

apresenta os resultados da equação 1A descrita na secção 7.3.3, e em cada um dos painéis, o modelo 1 apresenta os resultados para a 

variável dependente que representa o índice de divulgação do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE, o modelo 

2 apresenta os resultados para a variável dependente que representa o índice de divulgação do relato financeiro sobre “boas notícias” - 

licenças de emissão e o modelo 3 apresenta os resultados para a variável dependente que representa o índice de divulgação do relato 

financeiro sobre emissões de GEE. ɱ1 e ɱ2 são testes de autocorrelação que usam os resíduos das primeiras diferenças, sob a hipótese 

nula de não existir autocorrelação. Hansen J é um teste de sobre-especificação das restrições, distribuído assimptoticamente em X2, sob 

H0 de não haver correlação entre os instrumentos e o termo de erro. z1, z2 e z3 são testes de Wald para a significância conjunta das variáveis 

explicativas, de controlo e temporais, respetivamente, sob hipótese nula de não haver relação, com os graus de liberdade entre parêntesis. 

Painel A – Influência do desempenho das emissões de GEE nos índices de divulgação financeira das 

LE e emissões de GEE 

 (1) ID (2) ID.LE (2) ID.eGEE 

 Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

Var.dep. t-1 0,2655** 0,1043 0,3003* 0,0883 0,3123*** 0,1708 

GHGeP -0,3643*** 0,2059 -0,0858 0,0982 -0,2263*** 0,1334 

Dim 0,6457 0,5301 0,4704** 0,2029 0,1942 0,3439 

ROA 0,0791 0,1762 0,0404 0,0962 0,0423 0,0839 

ROE -0,2126 0,1484 -0,1297 0,0832 -0,0311 0,0893 

ROS 0,5016*** 0,2589 0,2062 0,1474 0,1292 0,1574 

DebtE 0,3523 0,3266 0,2648 0,2040 0,1902 0,1670 

DebtA -0,2685 0,3834 -0,1793 0,2540 -0,1487 0,2081 

Audit 2,7846** 1,3441 1,6633** 0,6688 0,8996 0,7069 

_cons 2,0628 1,4832 -- -- 1,7351*** 0,9506 

i.Ano Sim  Sim  Sim  

N obs / N grupos 453/85  453/85  453/85  

N instrumentos 56  56  54  

F (15,84) 4,19*  90,05*  2,14*  

ɱ1 0.034  0.018  0.036  

ɱ2 0.882  0.507  0.236  

Hansen J statistic 
chi2(39)=43,48 

Prob>chi2= 0.286 

chi2(39)=42.56 

Prob>chi2= 0.320 

chi2(37)=42.56 

Prob>chi2= 0.164 

z1 F(2,84) = 7.91* F(2,84) = 6.13* F(2,84) = 5.81* 

z2 F(7,84) =2.50** F(7,84) =5.05* F(7,84) =0.87 

z3 F(5,84) = 0.20 F(6,84) = 0.67 F(6,84) = 1.16 
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Painel B – Influência do desempenho das emissões de GEE nos índices de divulgação financeira das 

LE e emissões de GEE em IFRS 

 
(1) ID.IFRS (2) ID.IFRS LE. (3) ID.IFRS.eGEE 

 Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

Var.dep. t-1 0,1936 0,1665 0,5889* 0,1786 0,3339 0,2158 

GHGeP -0,4338*** 0,2465 -0,2074* 0,0761 -0,1346*** 0,0756 

Dim -0,0929 0,5329 0,3217*** 0,1836 -0,3111 0,2026 

ROA 0,1217 0,3077 0,0489 0,0644 0,0414 0,0638 

ROE 0,0761 0,2393 0,0342 0,0860 0,0646 0,0772 

ROS -0,0952 0,4520 -0,0200 0,0769 -0,0637 0,0867 

DebtE 0,5209 0,4289 0,0519 0,1625 0,1216 0,1510 

DebtA -0,5422*** 0,3069 -0,0220 0,1785 -0,0799 0,1611 

Audit -0,8406 1,1412 0,2052 0,2230 -0,4594 0,6386 

_cons --  1,5732*** 0,8551 --  

i.Ano Sim  Sim  Sim  

N obs / N grupos 296/55  296/55  296/55  

N instrumentos 52  36  36  

F (15,54) 34,16*  3.26*  21,36*  

ɱ1 0.076  0.022  0.082  

ɱ2 0.476  0.270  0.100  

Hansen J statistic 
chi2(35)=29.42 

Prob>chi2= 0.734 

chi2(19)=13.67 

Prob>chi2= 0.803 

chi2(19)=17.62 

Prob>chi2= 0.548 

z1 F(2,54) = 3.25** F(2,54) = 10.50* F(2,54) = 4.50** 

z2 F(7,54) =0.71 F(7,54) =0.90 F(7,54) = 0.73 

z3 F(6,54) =1.322 F(6,54) = 0.99 F(6,54) = 2.96** 

 

Painel C – Influência do desempenho das emissões de GEE nos índices de divulgação financeira das 

LE e emissões de GEE em normas nacionais 

 (1) ID.NatGAAP (2) ID.NatGAAP.LE (3) ID.NatGAAP.eGEE 

 Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

Var.dep. t-1 0,5888* 0,1989 0,7207* 0,1826 0,7700* 0,1844 

GHGeP -0,0725 0,2865 0,0168 0,1221 -0,0688 0,1158 

Dim 0,3506 0,5868 0,1278 0,2745 0,1454 0,1531 

ROA 0,3478*** 0,1779 0,0919 0,2243 0,3647** 0,1338 

ROE -0,4269*** 0,2170 -0,0382 0,2037 -0,4509* 0,1356 

ROS 0,1300 0,4087 0,1332 0,2627 -0,0772 0,1424 

DebtE 0,5801 0,7682 0,2963 0,5342 0,3178 0,2405 

DebtA -0,3738 0,8781 -0,3692 0,5503 -0,1754 0,2916 

Audit 3,2818* 1,0177 1,3729*** 0,7905 1,1530* 0,4060 

_cons -0,8177 1,3353 --  -0,0321 0,9500 

i.Ano Sim  Sim  Sim  

N obs / N grupos 157/30  157/30  157/30  

N instrumentos 27  27  27  

F (15,29) 63.54*  132.39*  63.01*  

ɱ1 0.043  0.106  0.029  

ɱ2 0.187  0.425  0.859  

Hansen J statistic 
chi2(11)=14,68 

Prob>chi2= 0.197 

chi2(10)=15,39 

Prob>chi2= 0.118 

chi2(11)=11.74 

Prob>chi2= 0.384 

z1 F(2,29) = 4.60** F(2,29) = 7.79* F(2,29) = 14.83* 

z2 F(7,29) = 7.49* F(7,29) = 0.89 F(7,29) = 6.82* 

z3 F(5,29) = 0.80 F(6,29) = 0.52 F(5,29) = 1.32 

 

Os resultados apresentados levam a que se rejeite apenas parcialmente H2.1, uma vez que 

é possível validar uma associação negativa entre o nível de transparência do relato 

financeiro e o desempenho das emissões de GEE. A rejeição parcial surge da distinção 
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regulatória inerente ao relato financeiro. A falta de significância da variável explicativa é 

verificada, particularmente, quando o índice de divulgação tem na base um normativo de 

relato financeiro que prescreve um tratamento contabilístico específico para licenças de 

emissão e emissões de GEE. Este resultado pode estar ligado às conclusões de Veith et al. 

(2009), que argumentaram que as abordagens brutas são menos informativas da perspetiva 

da utilidade da informação. Assim, o nível de transparência do relato financeiro baseado 

nas normas nacionais, que prescreve maioritariamente gross approaches, não é 

influenciado pelo desempenho das emissões de GEE, mas sim pelas práticas de relato 

financeiro do período anterior. Porém, quando as normas contabilísticas não prescrevem 

um tratamento contabilístico específico, verifica-se que o nível de transparência é reduzido 

em casos de melhores níveis de desempenho. Claro que esta redução poderia dever-se à 

probabilidade de não ocorrência, i.e., à não realização de situações como emissões em 

excesso face às licenças detidas que conduzem à não inclusão da informação nas contas 

anuais. Mas o nível do relato financeiro sobre licenças de emissão em IFRS também é 

reduzido em casos de melhores níveis de desempenho, pelo que o argumento anterior não 

ser sustentável. Resumindo, as entidades reduzem os níveis de transparência de relato 

financeiro quando se encontram com rácios de ecoeficiência mais elevados, exceto quando 

sujeitas a regulação com tratamento específico. Conclui-se então, por uma associação 

negativa entre o nível de transparência do relato financeiro em IFRS e o desempenho das 

emissões de GEE. 

 

A tabela 50 (painéis A a C) apresenta os resultados para a equação 1A, definida na secção 

7.3.3, em modelos de painéis dinâmicos, através do estimador de Arellano e Bond (1991), 

Arellano e Bover (1995) e Blundell e Bond (1998) – system GMM. A formulação dos 

índices considera, agora, que as divulgações de políticas off-balance sheet contribuem de 

forma positiva para o nível de transparência do relato financeiro. Os resultados espelham a 

influência do desempenho das emissões de GEE nos níveis de transparência do relato 

financeiro das licenças de emissão e emissões de GEE em que estes apenas são reduzidos 

pela não divulgação de qualquer política contabilística.  

 

Os resultados apresentados na tabela 50 indicam que, seja qual for a base normativa, a 

variável explicativa ambiental perde a significância, o que significa que a incorporação de 

políticas off-balance sheet como incremento do nível de transparência do relato financeiro, 

não está associada ao desempenho das emissões de GEE. Estes resultados permitem 
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concluir que a inclusão de políticas de não reconhecimento nos índices de divulgação, 

como representativas de maior transparência no relato financeiro, não faz refletir de melhor 

forma o desempenho das emissões de GEE.  

Com a assunção de que a incorporação de políticas off-balance sheet seriam informativas 

para os stakeholders e que, portanto, contribuiriam para o aumento do nível de 

transparência do relato financeiro, não é rejeitada H2.1, uma vez que não foi possível 

associar o nível de transparência do relato financeiro e o desempenho das emissões de GEE, 

seja aquele baseado em normativo internacional ou nacional. 

 

Tabela 50: Modelos dinâmicos - influência do desempenho das emissões de GEE nos índices de 

divulgação financeira das LE e emissões de GEE – NDiv 

Painel dinâmico de dados, two-step sistema GMM 

Ver quadro 17 para definição das variáveis. *, **, *** Representam níveis de significância a 1%, 5% e 10% respetivamente. Cada painel 

apresenta os resultados da equação 1A descrita na secção 7.3.3, e em cada um dos painéis, o modelo 1 apresenta os resultados para a 

variável dependente que representa o índice de divulgação do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE, o modelo 

2 apresenta os resultados para a variável dependente que representa o índice de divulgação do relato financeiro sobre “boas notícias” - 

licenças de emissão e o modelo 3 apresenta os resultados para a variável dependente que representa o índice de divulgação do relato 

financeiro sobre emissões de GEE. ɱ1 e ɱ2 são testes de autocorrelação que usam os resíduos das primeiras diferenças, sob a hipótese 

nula de não existir autocorrelação. Hansen J é um teste de sobre-especificação das restrições, distribuído assimtoticamente em X2, sob 

H0 de não haver correlação entre os instrumentos e o termo de erro. z1, z2 e z3 são testes de Wald para a significância conjunta das variáveis 

explicativas, de controlo e temporais, respetivamente, sob hipótese nula de não haver relação, com os graus de liberdade entre parêntesis. 

Painel A – Influência do desempenho das emissões de GEE nos índices de divulgação financeira das 

LE e emissões de GEE 

 (1) ID.ND (2) ID.ND.LE (3) ID.ND.eGEE 

 Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

Var.dep. t-1 0,2635*** 0,1397 0,2344** 0,1068 0,2867* 0,0986 

GHGeP -0,1942 0,1946 -0,0058 0,1244 -0,1956** 0,0957 

Dim 0,4397 0,3891 0,4027 0,2570 0,0445 0,2169 

ROA 0,2594 0,1823 0,1096 0,0968 0,0927 0,1077 

ROE -0,1630 0,1827 -0,1148 0,0913 -0,0569 0,0921 

ROS -0,0301 0,2614 -0,0709 0,1600 0,0711 0,1383 

DebtE 1,1783** 0,5846 0,6907** 0,3088 0,4222** 0,2082 

DebtA -0,8637 0,5483 -0,5450*** 0,2782 -0,2899 0,2093 

Audit 3,2493* 1,0692 1,5706* 0,5751 1,1148*** 0,6380 

_cons --  --  --  

i.Ano Sim  Sim  Sim  

N obs / N grupos 453/85  453/85  453/85  

N instrumentos 56  56  56  

F (15,84) 234,85*  89,02*  79,87*  

ɱ1 0.035  0.014  0.030  

ɱ2 0.315  0.272  0.564  

Hansen J statistic 
chi2(39)=47,81 

Prob>chi2= 0.157 

chi2(39)=49.53 

Prob>chi2= 0.120 

chi2(39)=40.66 

Prob>chi2= 0.397 

z1 F(2,84) = 2,45*** F(2,84) = 2,43*** F(2,84) = 7,46* 

z2 F(7,84) =2.480** F(7,84) =2,77** F(7,84) =1,78 

z3 F(6,84) = 0.50 F(6,84) = 0.64 F(6,84) = 1.93*** 
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Painel B – Influência do desempenho das emissões de GEE nos índices de divulgação financeira das 

LE e emissões de GEE em IFRS 

 (1) ID.ND.IFRS (2) ID.ND.IFRS.LE (3) ID.ND.IFRS.eGEE 

 Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

Var.dep. t-1 0,2706*** 0,1420 0,4721** 0,2147 0,4624** 0,1876 

GHGeP -0,1801 0,2975 -0,0168 0,1236 -0,0631 0,1149 

Dim -0,2158 0,6593 0,1906 0,2426 -0,0871 0,3118 

ROA 0,2377 0,3075 0,1112 0,1349 0,0709 0,0918 

ROE 0,0313 0,2122 -0,0789 0,2018 0,0254 0,0663 

ROS -0,2255 0,3045 -0,0795 0,1351 -0,0649 0,1035 

DebtE 1,1524** 0,4905 0,5021 0,3721 0,2689 0,1703 

DebtA -1,2703** 0,4966 -0,4581 0,3914 -0,2428 0,1663 

Audit 0,0120 0,4474 0,0732 0,2383 -0,3937 0,4625 

_cons --  1,3809 1,1902 2,4026*** 1,2858 

i.Ano Sim  Sim  Sim  

N obs / N grupos 296/55  296/55  296/55  

N instrumentos 52  36  36  

F (15,54) 91,03*  3,17*  1,16  

ɱ1 0.055  0.026  0.070  

ɱ2 0.393  0.280  0.132  

Hansen J statistic 
chi2(35)=33.86 

Prob>chi2= 0.523 

chi2(19)=25,11 

Prob>chi2= 0,157 

chi2(19)=23,87 

Prob>chi2= 0.201 

z1 F(2,54) = 2,64*** F(2,54) = 2,85*** F(2,54) = 4.01** 

z2 F(7,54) = 2,33** F(7,54) =0.78 F(7,54) = 0.54 

z3 F(6,54) =1.69 F(5,54) = 1,19 F(5,54) = 0,49* 

 

Painel C – Influência do desempenho das emissões de GEE nos índices de divulgação financeira das 

LE e emissões de GEE em normas nacionais 

 (1) ID.ND.NatGAAP (2) ID.ND.NatGAAP.LE (3) ID.ND.NatGAAP.eGEE 

 Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

Var.dep. t-1 0,6393* 0,1831 0,5496* 0,1950 0,2050 0,2456 

GHGeP -0,1801 0,1951 0,0182 0,0947 -0,1953 0,1495 

Dim 0,5241 0,5669 0,1745 0,3702 0,1425 0,4141 

ROA 0,4110*** 0,2299 0,0492 0,2135 0,4056 0,2890 

ROE -0,5418** 0,2509 -0,0557 0,1346 -0,5694** 0,2526 

ROS 0,2605 0,4324 0,0372 0,2347 0,2615 0,3797 

DebtE 0,8209 0,6245 0,2156 0,4558 -0,0184 0,3546 

DebtA -0,7604 0,7583 -0,1865 0,5161 0,3141 0,4058 

Audit 3,5001* 1,0105 1,8346* 0,5681 2,7237* 0,6853 

_cons -0,7627 1,8935 -0,4247 0,9762 --  

i.Ano Sim  Sim  Sim  

N obs / N grupos 157/30  157/30  157/30  

N instrumentos 28  27  29  

F (15,29) 51,46*  51,54*  277,59*  

ɱ1 0.066  0.194  0.117  

ɱ2 0.727  0.504  0.698  

Hansen J statistic 
chi2(11)=13,38 

Prob>chi2= 0.269 

chi2(10)=15,78 

Prob>chi2= 0.106 

chi2(12)=18,64 

Prob>chi2= 0.098 

z1 F(2,29) = 7,61* F(2,29) = 4,01** F(2,29) = 1,85 

z2 F(7,29) = 10,16* F(7,29) = 3,91* F(7,29) = 6,94* 

z3 F(5,29) = 0.86 F(6,29) = 0.27 F(5,29) = 0,88 

 

A secção seguinte desenvolve a influência do desempenho das emissões de GEE no nível 

de transparência do relato financeiro, através da adoção de abordagens contabilísticas 

identificadas na literatura, de acordo com o modelo 1 - equação 2, exposto na secção 7.3.3. 
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7.4.2. A influência do desempenho das emissões de gases com efeito de estufa 

nas abordagens contabilísticas  

Esta secção apresenta os resultados para a influência do desempenho das emissões de GEE 

na probabilidade de adoção de uma abordagem contabilística para divulgação das 

transações provenientes do CELE, para efeitos de cumprimento (o modelo 1 - equação 2, 

exposto na secção 7.3.3). Com esse objetivo, recorre-se à regressão logística, uma vez que 

as variáveis dependentes são binárias. Verifica-se que as médias de divulgação das 

abordagens são reduzidas face ao total de observações. A problemática que se levanta é, 

portanto, o reduzido número de casos no que já é o evento raro de se identificar uma 

abordagem contabilística específica (Allison, 2012). Ao utilizar o modelo logístico para 

analisar a probabilidade de as abordagens contabilísticas adotadas melhor refletirem o 

desempenho das emissões de GEE, foi identificado o enviesamento da estimação de 

máxima verossimilhança para casos de amostras reduzidas. Como alternativas, Williams 

(2018) refere o Penalized Maximum Likelihood Estimation de Firth (1993) como o método 

mais adequado, o que motivou a sua aplicação, pese embora este não seja possível em 

cenários de painel de dados, do que é nosso conhecimento. Assim, os resultados 

apresentados respeitam ao pool de dados. 

 

Nas secções seguintes proceder-se-á à análise bivariada e multivariada dos dados. 

 

 

7.4.2.1. Análise bivariada 

Na tabela 51 são apresentados os resultados para as correlações das abordagens 

contabilísticas e as variáveis do modelo, de acordo com o coeficiente de Spearman.  

Em termos gerais, verifica-se uma correlação negativa entre a adoção de uma abordagem 

contabilística e o desempenho das emissões de GEE e uma correlação positiva entre a 

adoção de políticas de não reconhecimento (off-balance sheet) e de não divulgação. 

Existe evidência de uma correlação positiva entre as abordagens da IFRIC 3, de não 

reconhecimento e de não divulgação, e o desempenho das emissões de GEE. As abordagens 

do subsídio do governo, do apêndice à NCRF 26 e a abordagem líquida estão 

negativamente correlacionadas com o desempenho das emissões de GEE, o que propõe que 

a adoção destas abordagens está 9relacionada com menores rácios de desempenho. As 



314 

abordagens do ICAC (de 2006) e a abordagem líquida não apresentam correlação 

significativa com o desempenho das emissões. 

 

A correlação das variáveis dependentes com as variáveis de controlo apura que as entidades 

de menor dimensão usam as abordagens da NCRF 26 e a dos inventários, já entidades de 

maior dimensão optam pelas abordagens do subsídio governamental e pela net liability 

approach. Também se verifica que entidades com rácios de rendibilidade superior adotam 

abordagens como a do subsídio do governo ou a do não reconhecimento. Quanto aos rácios 

de leverage, verifica-se que apresentam uma correlação positiva com a abordagem líquida 

e uma correlação negativa com as abordagens do ICAC (de 2006) e da ANC. A presença 

do relatório do auditor externo está negativamente correlacionada com a abordagem da não 

divulgação, mas está positivamente correlacionada com a abordagem do não 

reconhecimento e com a net liability approach. Isto sugere que o papel do auditor, ainda 

que não esteja positivamente correlacionado com a inclusão de um tratamento específico, 

está a incentivar a divulgação da política contabilística.  

 

A análise multivariada é apresentada na secção seguinte. 
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Tabela 51: Matriz de correlações entre as variáveis do modelo (abordagens contabilísticas) 

Ver quadro 17 para definição das variáveis. *, **, *** para um nível de significância de 1%, 5% e 10%, respetivamente.  

 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 

1) IFRIC3_cost 1,0000                  

2) SubGov -0,0495 1,0000                 

3) NetLiab -0,0268 -0,1011* 1,0000                

4) Inv_MP -0,0121 -0,0458 -0,0248 1,0000               

5) ICAC -0,0219 -0,0825*** -0,0447 -0,0202 1,0000              

6) NCRF26 -0,0268 -0,1011* -0,0547 -0,0248 -0,0447 1,0000              

7) NRec -0,0219 -0,0825* -0,0447 -0,0202 -0,0365 -0,0447 1,0000            

8) NDisc -0,0457 -0,1722* -0,0932* -0,0422 -0,0761*** -0,0932** -0,0761*** 1,0000           

9) AbCont 0,1669* 0,6295* 0,3406* 0,1544* 0,1704* 0,3406* -0,1311* -0,2736* 1,0000          

10) AbCont_ND -0,0523 -0,1971* -0,1067** -0,0483 -0,0871** -0,1067** 0,4187* 0,8736* -0,3132* 1,0000         

11) GHGeP 0,1156* -0,1368* -0,1644* -0,0696 0,0433 -0,1419* 0,0945** 0,2239* -0,2069* 0,2500* 1,0000        

12) Dim -0,0580 0,0888** 0,1268* -0,1429* -0,0204 -0,1343* -0,0335 0,0262 0,0223 0,0075 0,1808* 1,0000       

13) ROA -0,0819*** 0,1468* -0,0277 0,0127 0,0739*** -0,1811* 0,0715*** -0,0373 0,0433 0,0009 -0,0863** 0,0157 1,0000      

14) ROE -0,0623 0,1399* 0,1025** -0,0354 0,0194 -0,2119* 0,0802*** -0,0489 0,0605 -0,0054 -0,1227* 0,0025 0,7730* 1,0000     

15) ROS 0,1772* -0,0817*** -0,1356* 0,1157* 0,1588* -0,0574 -0,1403* -0,0023 -0,0329 -0,0706 0,3416* -0,3458* 0,1370* 0,0392 1,0000    

16) DebtE 0,0833*** 0,0587 0,1296* -0,1484* -0,0979** 0,0590 0,0672 -0,1402* 0,068 -0,0949** 0,0273 0,1216* -0,1220* 0,0304 -0,0859** 1,0000   

17) DebtTA 0,0760*** 0,0310 0,1146* -0,1552* -0,1102** 0,0440 0,0549 -0,0165 0,024 0,0118 0,0538 0,1182* -0,2085* 0,0872* -0,0741*** 0,8909* 1,0000  

18) Audit 0,0499 -0,0620 0,1018** 0,0461 -0,1092** -0,0580 0,0831*** -0,3122* -0,0157 -0,2438* -0,1748* 0,0941** -0,1118* -0,0555 -0,2042* -0,1129* -0,0850** 1,0000 
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7.4.2.2. Regressão logística 

Nesta secção é usado o Penalized Maximum Likelihood Estimation de Firth (1993), uma 

vez que a variável dependente é binária, e de forma a minimizar o enviesamento da 

estimação de máxima verossimilhança face à amostra reduzida que se verifica para a 

maioria das abordagens. Porém, compromete-se as vantagens dos cenários em painel de 

dados de forma a serem obtidos coeficientes mais fiáveis. Note-se ainda, que os resultados 

da secção 7.4.1.2 apresentaram falta de significância nas variáveis temporais. Associando 

ao atributo da consistência, é expectável a mínima variabilidade ao longo do tempo na 

probabilidade de adotar (ou não) uma determinada abordagem contabilística, ainda que 

pudessem ocorrer variações na sua divulgação, e portanto, na transparência do relato. Não 

obstante não o fazerem, de forma estatisticamente significativa em base anual, as entidades 

podem incorrer em estratégias que comprometam a transparência do relato financeiro 

relativamente a licenças de emissão e emissões de GEE. 

 

Na tabela 52 são apresentados os resultados para a equação 2, definida na secção 7.3.3, 

através do uso da regressão logística, que incide na probabilidade de adoção de uma 

determinada abordagem contabilística que espelhe o desempenho de emissão de GEE do 

período. A abordagem do subsídio do governo, a net liability approach e a abordagem do 

Apêndice à NCRF 26 são negativamente (e de forma estatisticamente significativa) 

influenciadas pelo desempenho das emissões de GEE. Assim, a probabilidade de as 

entidades adotarem aquelas abordagens está negativamente associada a melhores rácios de 

desempenho das emissões de GEE, indicando que um melhor desempenho leva a 

divulgações que não espelham a adoção daquelas abordagens. Associado positivamente à 

probabilidade de escolha da abordagem do subsídio do governo estão entidades de maior 

dimensão e com maior rendibilidade do capital próprio; articulado negativamente à 

probabilidade de divulgação daquela abordagem, está a presença do relatório de auditor 

externo. 

Um desempenho de emissões de GEE mais elevado está positivamente associado às opções 

de não reconhecimento e de não divulgação. Assim, entidades com desempenhos nas 

emissões de GEE mais elevados estão mais propensas a adotar políticas off-balance sheet. 

O contributo das variáveis de controlo permite verificar que as entidades que optam por 

divulgar políticas de não reconhecimento são entidades de menor dimensão que têm rácios 

de ROA e ROE mais elevados, mas cuja ROS contribui para a não opção destas políticas. 
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Tabela 52: Regressões logísticas - a influência do desempenho das emissões de GEE nas abordagens contabilísticas 

Ver quadro 17 para definição das variáveis. Este quadro evidencia os resultados para a equação 2, descrita na secção 7.3.3, através da Penalized Maximum Likelihood Estimation de Firth (1993). *, **, *** Representam níveis 

de significância a 1%, 5% e 10% respetivamente. 

 (1) IFRIC3_cost (2) SubGov (3) NetLiab (4) Inv_MP (5) ICAC (6) NCRF26 (7) NRec (8) NDiv 
 Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Coef. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

GHGeP 0,2840 0,2470 -0,2528* 0,0780 -0,4456* 0,1490 -0,2490 0,3362 -0,1081 0,1449 -0,4438* 0,1445 0,4611* 0,1130 0,2995* 0,0742 

Dim -0,0255 0,3041 0,1960** 0,0769 0,2927** 0,1252 -0,4214 0,3824 0,1504 0,1635 -0,2772** 0,1222 -0,3474** 0,1359 -0,0318 0,0835 

ROA -1,8184 3,7535 1,5951 1,1082 -0,4048 1,8192 -4,0635*** 2,2770 -0,6170 1,9699 -1,3625 1,4532 5,4505** 2,3249 -1,5430 0,9668 

ROE 0,8413 1,3057 0,8628** 0,3678 -0,1375 0,6071 -0,6841 1,5431 0,2786 0,7130 -1,3459* 0,4639 1,7870** 0,7394 -0,0986 0,3280 

ROS 2,2690* 0,7678 -0,2384 0,3539 -0,1290 0,6567 1,0493 0,6711 1,0773** 0,4944 -0,7663 0,4919 -3,7214* 0,9517 -0,5981*** 0,3286 

DebtE 0,1206*** 0,0628 0,0281 0,0364 -0,0116 0,0665 -0,2086 0,2235 -0,1019 0,0683 -0,1396*** 0,0728 0,0298 0,0538 -0,1504** 0,0638 

DebtA -0,2658 1,4024 -0,3942 0,5262 2,4036** 1,1212 -2,6012** 1,0610 -0,9183 0,6195 1,5910 1,0038 0,3446 1,2162 0,1580 0,5260 

Audit 1,7861 1,5075 -0,8142** 0,3270 1,9730 1,4492 1,0172 1,6822 -1,1641** 0,5308 -1,0771** 0,5318 1,6566 1,4623 -1,9911* 0,3026 

_cons -10,2506*** 5,7185 -2,8985*** 1,5793 -8,7708* 2,9399 4,9353 6,5842 -4,7823 3,1438 6,3782* 2,3583 0,0029 3,2386 -1,3790 1,6447 

i.Ano Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  

N 540  540  540  540  540  540  540  540  

chi2 (8) 20,16*  31,11*  25,53*  17,50**  15,17***  33,29*  33,07*  64,47*  

Penalized 

Log 

likelihood 

-18,5764  -201,7017  -81,20  -16,0711  -65,7253  -79,8221  -51,71  -162,324  

 



318 

Os resultados obtidos não permitiram identificar a probabilidade de adoção de uma 

abordagem sobre outra, que expresse a substância económica das transações provenientes 

do CELE, para efeitos de cumprimento, como um instrumento de otimização contabilística 

(Mateos-Ansótegui e Bilbao-Estrada, 2007). Verifica-se sim, que rácios de desempenho de 

emissões de GEE mais elevados, apresentam maior probabilidade de não ter sido adotado 

uma abordagem contabilística específica ou a adoção de abordagens que não implicam 

procedimentos de reconhecimento e mensuração. É apenas possível argumentar que, 

abordagens contabilísticas como a do subsídio do governo (conforme exposta por Ernst & 

Young, 2009), a net liability approach e a abordagem do apêndice à NCRF 26, são 

divulgadas nas Notas das contas anuais, refletindo desempenhos das emissões de GEE mais 

reduzidos. São as entidades com rácios de ecoeficiência mais elevados que divulgam 

menos a sua exposição ao mercado de emissões de GEE ou que divulgam políticas off-

balance sheet, talvez porque consideram que esse desempenho está fora dos padrões de 

divulgação financeira (Bewley e Li, 2000). O facto das abordagens de não reconhecimento 

e de não divulgação se apresentarem positivamente influenciadas por desempenho mais 

elevados, acaba por premiar uma situação pouco desejada – a falta de informação sobre 

bons desempenhos de emissões de GEE que poderia refletir a substância económica das 

transações. Note-se que a própria net liability approach, identificada em literatura prévia 

como facilitadora do processo contabilístico e com maiores vantagens no objetivo dos 

stakeholders da tomada de decisão (Cook, 2009; Veith et al., 2009), compromete o nível 

de transparência uma vez que é adotada perante rácios de desempenho menores à 

semelhança de abordagens brutas como a do subsídio do governo e a do apêndice à NCRF 

26. 

O modelo formulado para as influências no nível de transparência das abordagens 

contabilísticas adotadas permite propor que, o desempenho das emissões de GEE é 

considerado de forma estatisticamente significativa no relato financeiro das entidades. 

Porém, o seu impacto parece ser pouco relevante em termos gerais. A interpretação de 

materialmente relevante relativamente às emissões de GEE, quando aquelas estão no limite 

que lhes foi atribuído, pode justificar os resultados obtidos (Busch e Hoffman, 2011), 

ignorando, por outro lado, a natureza das transações, atributo que deve ser considerado na 

determinação da relevância. Não obstante, os atuais conceitos de preparação do relato 

financeiro não sujeitam a exposição ao CELE ao nível exigido para as restantes 

obrigatoriedades de divulgação, como por exemplo, as obrigatoriedades legais de 
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recuperação ambiental. De forma conclusiva, Lovell et al. (2013) afirmam que o difícil 

trabalho do contabilista na estabilização das múltiplas abordagens faz com que a escolha 

não seja apenas entre a não divulgação ou a divulgação de informações insuficientes que 

não se encaixam nas exigências de princípios específicos.  

 

Os resultados da regressão logística não suportam H2.1, na medida em que é possível 

verificar que as abordagens contabilísticas do subsídio do governo, net liability e NCRF 26 

têm maior probabilidade de serem adotadas no caso de menores rácios de desempenho das 

emissões de GEE. A confirmar esta situação está ainda a maior probabilidade de adoção 

de abordagens contabilísticas como a divulgação de políticas off-balance sheet, que está 

positivamente associada ao desempenho das emissões de GEE. Assim, a rejeição de H2.1 

baseia-se fundamentalmente nos seguintes factos: o nível de transparência do relato 

financeiro é positivamente associado ao desempenho das emissões de GEE, quando aquele 

se baseia em divulgações de políticas off-balance sheet ou é omitido; e é negativamente 

associado a abordagens contabilísticas, baseadas em métodos brutos ou métodos líquidos, 

como a abordagem do subsídio do governo, a abordagem do apêndice à NCRF 26 e à 

abordagem do passivo líquido. 

 

A secção seguinte introduz o conceito de relato das emissões de GEE abaixo do limite das 

LEAG, a sua influência no desempenho da exposição ao CELE, para efeitos de 

cumprimento, e consequentemente, na transparência do relato financeiro. 

 

 

7.4.3. A influência do cumprimento do cap na transparência do relato 

financeiro 

Os resultados apresentados, nesta secção, relacionam o nível de transparência do relato 

financeiro das licenças de emissão e emissões de GEE com o relato de emissões abaixo (ou 

acima) do cap atribuído no âmbito do CELE, para efeitos de cumprimento.  

Esta relação pretende proporcionar esclarecimento adicional aos resultados obtidos nas 

secções 7.4.1 e 7.4.2, os quais se indicam resumidamente: o índice de divulgação de 

políticas contabilísticas é negativamente influenciado pelo desempenho das emissões de 

GEE, e a probabilidade de adotar abordagens contabilísticas off-balance sheet e de não 

divulgação está positivamente relacionada com rácios de desempenho das emissões de 
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GEE superiores. O esclarecimento adicional desta secção baseia-se no argumento de que o 

cumprimento do objetivo ambiental do CELE, em que as entidades emitem GEE até ao 

limite das LEAG, influi diretamente na associação que o desempenho ambiental tem na 

transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE. 

Considerando a revisão da literatura exposta na secção 7.2, pretende-se relacionar o nível 

de transparência do relato financeiro com o desempenho das emissões de GEE na 

observância de emissões realizadas abaixo do limite atribuído pelos PNALEs, uma forma 

de cumprimento com o cap. 

 

 

7.4.3.1. A divulgação das políticas contabilísticas e o cumprimento do cap 

7.4.3.1.1. Análise univariada  

A análise das políticas contabilísticas divulgadas, considerando a observância de emissões 

até ao limite do cap atribuído, é um dos objetivos deste estudo, uma vez que pode ser uma 

influência na motivação para adoção de uma política contabilística. A discussão desta 

temática com literatura prévia está condicionada uma vez que não é do nosso conhecimento 

estudos que efetuem análises a semelhante relação. Atribui-se esta lacuna na literatura à 

limitação que é obter de forma fiável a informação sobre licenças de emissão e emissões 

de GEE e relacioná-la com a informação financeira qualitativa. Para estudar esta relação 

foi efetuada uma análise de conteúdo complexa às Notas, que limitou o tipo de entidades a 

considerar na amostra e serviu para um cruzamento da informação financeira com a 

informação ambiental e limitar este estudo a EUAs e a entidades cuja exposição ao CELE, 

para efeitos de cumprimento, ocorre nas fronteiras à qual o PNALE respeita. 

 

De seguida, procede-se à análise descritiva das divulgações de políticas contabilísticas de 

reconhecimento e mensuração das licenças de emissão e emissões de GEE, distinguindo-

as por entidades under-cap e over-cap, que considera o relato das emissões de GEE abaixo 

ou acima do cap atribuído pelo CELE, respetivamente.  

Recorda-se que, nesta secção, o número de observações é de 520, uma vez que para 20 

observações das 540, a informação sobre as LEAG não está disponível no relatório Verified 

Emissions for 2014 da C.E., para os anos 2013 e 2014 (o apêndice III evidencia a listagem 
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das entidades cujas observações para estes períodos não estava disponível). As 20 

observações com os missing values da variável CumCap não foram excluídas da amostra. 

 

Tal como nos capítulos 5 e 6, enquadra-se o relato do cumprimento do cap por país e por 

normativo contabilístico (tabela 53 - painéis A e B).  

Verifica-se que é na amostra de entidades espanholas que se evidenciam maior proporção 

de observações over-cap, com a amostra de entidades portuguesas e francesas, equilibrada 

nesse sentido. Também são as entidades que relatam em PCGA espanhóis, as que 

apresentam frequências com menor amplitude entre relatarem mais emissões de GEE do 

que licenças de emissão que lhes foram atribuídas gratuitamente. É para 80% das entidades 

que elaboram as suas contas em PCGA portugueses que se verifica que relatam emitir GEE 

abaixo do cap atribuído. Das entidades que relatam em IFRS, uma proporção de cerca de 

69% relata emitir GEE abaixo do limite atribuído. Esta percentagem aproxima-se do 

verificado para as 15observações de elaboração de contas em PCGA franceses. 

 

Tabela 53: Frequências do cumprimento do cap atribuído, por país e por normativo contabilístico 

Painel A - Frequências do cumprimento do cap atribuído por país 

CumCap 
Portugal Espanha França 

Total obs 
Freq Perc Freq Perc Freq Perc 

Under-cap 116 75.32 181 65.11 64 72.73 361 

Over-cap 38 24.68 97 34.89 24 27.27 159 

Total 154 100.00 278 100.00 88 100.00 520 

 

Painel B - Frequências do cumprimento do cap atribuído por normativo contabilístico 

CumCap 
IFRS NC espanhol NC francês NC português 

Total obs 
Freq Perc Freq Perc Freq Perc Freq Perc 

Under-cap 235 69,12 42 56,76 11 73,33 73 80,22 361 

Over-cap 105 30,88 32 43,24 4 26,67 18 19,78 159 

Total 340 100,00 74 100,00 15 100,00 91 100,00 520 

 

 

Relativamente à divulgação de políticas contabilísticas para as LEAG, a tabela 54 reflete 

que não há uma diferença significativa entre a frequência de relato sobre a adoção de 

políticas contabilísticas por entidades que relatam emissões under-cap ou over-cap. Mas, 

pode aferir-se que, existe as entidades under-cap demonstram maior apetência pela 

divulgação do não reconhecimento das LEAG ou de o fazerem apenas quando as emissões 

excedem as LEAG. 
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Tabela 54: Frequências da divulgação do reconhecimento de LEAG por cumprimento do cap 

LEAG são reconhecidas? 
Over-cap Under-cap 

Freq Perc Freq Perc 

Sim 125 78.62 268 74.24 

Não 7 4.40 25 6.93 

Apenas quando as emissões excedem -- -- 9 2.49 

Não tem LEAG -- -- -- -- 

ND 27 16.98 59 16.34 

 

 

No que se refere à divulgação de informação de cada sub-índice relativo a licenças de 

emissão (I1 a I4) por cumprimento do limite de emissões de GEE, são apresentadas as 

frequências respetivas na tabela 55 (painéis A a D).  

 

O reconhecimento das LEAG não apresenta uma distinção significativa entre entidades 

under-cap e over-cap (painéis A e B). Porém, a divulgação da respetiva contrapartida no 

reconhecimento inicial apresenta uma frequência mais significativa nas under-cap, com a 

não divulgação na ordem dos 21%, ainda que mais dispersa.  

No que diz respeito à mensuração inicial do ativo LEAG (painel C), o valor de mercado e 

a mensuração por zero ou valor simbólico são as duas bases mais divulgadas, quer relatem 

emissões abaixo ou acima do compromisso assumido no âmbito do CELE. Há que referir 

que as entidades under-cap apresentam uma percentagem de frequências ligeiramente 

superior para a mensuração ao valor de mercado e menor frequência da não divulgação.  

A mensuração subsequente das LE (painel D) continua a demonstrar maior diversidade das 

práticas contabilísticas no reconhecimento e mensuração daquele tipo de itens para 

entidades under-cap. Mas, regra geral, seguem as mesmas tendências que entidades over-

cap. 

Sintetizando, a tendência para as divulgações quanto às políticas contabilísticas de 

reconhecimento e mensuração das licenças de emissão, são similares para entidades não 

under-cap e over-cap. Inicialmente são reconhecidas como ativo intangível, em 

contrapartida de capital próprio ou rendimento diferido, pelo valor de mercado. 

Subsequentemente, a tendência é para divulgar o modelo de mensuração ao custo menos 

perdas por imparidade acumuladas ou, não divulgar. 
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Tabela 55: Frequências do relato financeiro sobre licenças de emissão por cumprimento do cap  

I1. Rec LEAG - Natureza do reconhecimento das LEAG; I2. Contrap Rec LEAG - Natureza do crédito de contrapartida ao 

reconhecimento das LEAG; I3. Mens inicial LEAG - Base de mensuração inicial das LEAG; I4. Mens subs LE - Base de mensuração 

subsequente das LEAG 

Painel A – Reconhecimento das LEAG 

I1. Rec LEAG 
Over-cap Under-cap 

Freq Perc Freq Perc 

1 - Ativo intangível 109 68.55 258 71.47 

2 – Inventários 8 5.03 14 3.88 

3 – Ativo financeiro 3 1.89 -- -- 

4 – Outro ativo corrente -- -- 5 1.39 

0 - Não divulga 32 20.13 59 16.34 

99 – Não aplicável 7 4.40 25 6.93 

 

Painel B – Reconhecimento da contrapartida das LEAG 

I2. Contrap Rec LEAG 
Over-cap Under-cap 

Freq Perc Freq Perc 

1 - Capital próprio  38 23.90 85 23.55 

2 – Outros passivos não correntes -- -- 7 1.94 

3 - Passivo 2 1.26 2 0.55 

4 – Passivo financeiro 3 1.89 -- -- 

5 – Passivo - Quotas atribuídas pelo Estado -- -- 4 1.11 

6 – Rendimento diferido 45 28.30 101 27.98 

7 – Subsídio do governo 11 6.92 40 11.08 

8 – Subsídio deduzido à quantia escriturada 2 1.26 9 2.49 

9 – Rendimento - Subsídio à exploração -- -- 5 1.38 

10 – Outros rendimentos operacionais -- -- 7 1.94 

0 - Não divulga 51 32.08 76 21.05 

99 - Não aplicável 7 4.40 25 6.93 

 

Painel C – Mensuração inicial das LEAG 

I3. Mens inicial LEAG 
Over-cap Under-cap 

Freq Perc Freq Perc 

1 - Custo de aquisição 5 3.14 1 0.28 

2 - Justo valor -- -- 15 4.16 

3 - Valor de mercado 97 61.01 192 53.19 

4 – Preço -- -- 7 1.94 

5 - Preço médio cotado -- -- 7 1.94 

6 – Zero 18 11.32 23 6.37 

7 - Valor simbólico 3 1.89 10 2.77 

0 - Não divulga 29 18.24 81 22.44 

99 – Não aplicável 7 4.40 25 6.93 
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Painel D – Mensuração subsequente das LE 

I4. Mens subsequente LE 
Over-cap Under-cap 

Freq Perc Freq Perc 

1 – Custo histórico 23 14.47 43 11.91 

2 – Custo menos amortizações acumuladas -- -- 15 4.16 

3 – Custo menos perdas imparidade acumuladas 63 39.62 97 26.87 

4 – Modelo do custo 2 1.26 20 5.54 

5 - First in First Out 1 0.63 1 0.28 

6 – Custo ou valor realizável líquido, o mais baixo -- -- 6 1.66 

7 – Justo valor 2 1.26 30 8.31 

8 – Modelo da revalorização 1 0.63 4 1.11 

9 – Net liability approach 5 3.14 1 0.28 

10 – Net asset approach 2 1.26 5 1.39 

0 - Não divulga 53 33.33 114 31.58 

99 – Não aplicável 7 4.40 25 6.93 

 

 

No que se refere à divulgação de informação relativa a emissões de GEE (I5 a I8) por relato 

do cumprimento do limite de emissões de GEE, são apresentadas as frequências respetivas 

na tabela 56 (painéis A a D). 

Quanto às políticas contabilísticas que concernem ao reconhecimento das emissões de GEE 

(painel A), verifica-se que as entidades under-cap tendencialmente reconhecem uma 

provisão ou a amortização das licenças de emissão. Note-se que se verifica uma frequência 

percentual significativa para o reconhecimento da provisão nas entidades over-cap.  

A mensuração da obrigação por emissões de GEE (painel B) continua a ser uma política 

contabilística com várias bases de mensuração subsequentes a serem referidas nos 

relatórios anuais, seja em empresas under-cap ou over-cap. Assim, confirma-se que a mais 

divulgada é a quantia escriturada das licenças de emissão detidas, estando as entidades 

over-cap mais propensas a divulgar a base de mensuração das licenças de emissão 

necessárias para cumprir com a obrigação de entrega das mesmas. Há, contudo, a fazer 

notar, que são as entidades under-cap que obtêm frequências relativas mais elevadas quer 

para a não divulgação quer para a não aplicabilidade da divulgação (pois não reconhecem 

emissões de GEE). 

Também para o reconhecimento da obrigação por excesso de emissões de GEE acima das 

licenças de emissão detidas (painel C), a política contabilística mais divulgada não difere 

entre entidades under-cap ou over-cap, sendo esta o reconhecimento como provisão. 

Todavia, a não divulgação e a divulgação de políticas off-balance sheet são mais evidentes 

nas entidades under-cap. Esta conclusão é justificada, uma vez que se prevêem cumprir 
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com o limite, não incorrem na obrigação de divulgar uma política contabilística para uma 

transação que não existe, ainda que pudessem considerar como relevante fazê-lo. 

No que respeita ao reconhecimento das licenças de emissão adquiridas para cumprir com 

a obrigação de entregar às autoridades governamentais um número de licenças que 

corresponde às emissões de GEE realizadas (painel D), também não existe uma diferença 

significativa em termos da natureza desse reconhecimento entre entidades under-cap e 

over-cap. Exceção ao facto de as entidades under-cap obterem uma frequência relativa 

mais elevada para a não divulgação desta política contabilística, possivelmente relacionada 

com o facto de não terem necessitado de adquirir licenças de emissão para cumprimento. 

 

A escassez deste tipo de estudo dificulta a discussão dos resultados obtidos. Porém, pode 

ser atribuída, em primeiro pela dificuldade em argumentar a distinção entre entidades 

under-cap e over-cap, e também, pela falta de variabilidade que se verifica entre as práticas 

contabilísticas de entidades que estão a emitir GEE no limite que lhes foi atribuído face às 

que reportam emissões acima daquele limite. 

 

Tabela 56: Frequências do relato financeiro sobre emissões de GEE por cumprimento do cap 

I5. Rec emissões GEE - Natureza do reconhecimento da obrigação pelas emissões de GEE; I6. Mens emissões GEE - Base de mensuração 

da obrigação pelas emissões de GEE; I7. Rec Exc Emissões - Natureza do reconhecimento da obrigação quando a estimativa de emissões 

reais excederem as LE detidas no final de cada período de relato; I8. Rec LEA - Natureza do reconhecimento das LE adquiridas para 

cumprimento das regras do CELE 

Painel A – Reconhecimento das emissões de GEE 

I5. Rec emissões GEE 
Over-cap Under-cap 

Freq Perc Freq Perc 

1 – Amortização do ativo  1 0.63 34 9.42 

2 – Custo matéria consumida 1 0.63 1 0.28 

3 – Outros gastos operacionais -- -- 20 5.54 

4 - Passivo 2 1.26 13 3.60 

5 – Passivo financeiro 3 1.89 -- -- 

6 - Provisão 98 61.64 162 44.88 

7 - Não reconhece 24 15.09 60 16.62 

0 - Não divulga 30 18.87 71 19.67 
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Painel B – Mensuração das emissões de GEE 

I6. Mens emissões GEE 
Over-cap Under-cap 

Freq Perc Freq Perc 

1 – Custo 8 5.03 18 4.99 

2 – First in First Out 2 1.26 29 8.03 

3 - Preço inicial  -- -- 7 1.94 

4 – Preço médio das LE 2 1.26 8 2.22 

5 - Custo médio LE + Custo de aquisição LE 5 3.14 1 0.28 

6 - Custo médio LE + melhor estimativa do custo aquisição 4 2.52 10 2.77 

7 – Consumo de combustível + preço médio das LE 3 1.89 -- -- 

8 - Ordem de cancelamento da obrigação 3 1.89 4 1.11 

9 – Quantia escriturada das LE 24 15.09 51 14.13 

10 - Quantia escriturada das LE + preço médio de aquisição das LE + 

melhor estimativa 
12 7.55 14 3.88 

11 - Quantia escriturada das LE + melhor estimativa do custo de aquisição 20 12.58 13 3.60 

12 - Quantia escriturada das LE + preço na data de fecho 5 3.14 10 2.77 

13 - Quantia escriturada das LE + valor de mercado -- -- 4 1.11 

0 - Não divulga 50 31.45 132 36.57 

99 - Não aplicável 21 13.21 60 16.62 

 

Painel C – Reconhecimento das emissões de GEE em excesso às LE detidas 

I7. Rec Exc Emissões 
Over-cap Under-cap 

Freq Perc Freq Perc 

1 – Acréscimo de gasto  -- -- -- -- 

2 – Passivo 14 8.81 5 1.39 

3 – Passivo financeiro 5 3.14 23 6.37 

4 – Provisão 59 37.11 108 29.92 

5 – Não reconhece 9 5.66 26 7.20 

0 – Não divulga 72 45.28 199 55.12 

 

Painel D – Reconhecimento das LE adquiridas 

I8. Rec LEA 
Over-cap Under-cap 

Freq Perc Freq Perc 

1 – Ativo Intangível 97 61.01 184 50.97 

2 – Inventários 13 8.18 12 3.32 

3 – Nunca adquiriu LE 2 1.26 12 3.32 

0 - Não divulga 47 29.56 153 42.38 

 

Os resultados da análise descritiva efetuada apontam para que não hajam diferenças 

significativas entre os níveis de divulgação das políticas contabilísticas relativas a licenças 

de emissão e emissão de GEE, no caso de relato de emissões de GEE dentro do limite de 

emissões atribuídas gratuitamente. 

 

A secção seguinte apresenta os resultados para o modelo 2, definido na secção 7.3.3, que 

estabelece uma relação entre o nível de transparência do relato financeiro de licenças de 

emissão e emissões de GEE e o desempenho das emissões de GEE, subordinado ao 

cumprimento, ou não, do cap atribuído pelos PNALE. 
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7.4.3.2. A transparência das estratégias contabilísticas e o cumprimento com o cap  

7.4.3.2.1. Análise univariada  

A análise descritiva que se apresenta seguidamente em relação aos índices de divulgação 

da informação usa a medida de tendência central para relacionar o nível de transparência 

da informação divulgada aos stakeholders com o relato do cumprimento do cap atribuído. 

Efetua-se, novamente, a distinção do nível de transparência do relato financeiro que reduz 

face à não divulgação e à divulgação de políticas off-balance sheet (tabela 57) do nível de 

transparência do relato financeiro que diminui apenas com a não divulgação de informação 

relativa a licenças de emissão e emissões de GEE (tabela 58). 

 

Os resultados sugerem que as entidades over-cap divulgam, em média, mais informação 

do que as entidades under-cap, com um índice médio de divulgação de 5 itens. Esta média 

ligeiramente superior deve-se particularmente pela divulgação das políticas contabilísticas 

das emissões de GEE, como se pode notar pelas médias dos sub-índices I5 a I8, assim como 

pela média do índice sobre emissões de GEE (ID.eGEE). 

Conclui-se que as entidades over-cap tendencialmente divulgam as “más notícias” 

associadas ao reconhecimento do passivo acima das licenças detidas e, o reconhecimento 

das licenças adquiridas (a adquirir). Não obstante, a média de divulgação das “boas 

notícias” é superior, o que permite sugerir que, para as entidades over-cap que cumprem 

com a obrigação de divulgar provisões e aquisição de licenças de emissão, uma forma de 

compensação, será a incorporação no relato financeiro, em maior proporção, de informação 

relacionada com as licenças de emissão. Note-se, que a distinção dos níveis de 

transparência de relato financeiro entre entidades under-cap e over-cap é, principalmente, 

a divulgação de políticas contabilísticas sobre o reconhecimento das emissões de GEE 

acima das licenças de emissão detidas e o reconhecimento de licenças de emissão 

adquiridas. São, no entanto, as entidades under-cap que divulgam mais informação quanto 

ao reconhecimento inicial das LEAG, apesar de divulgarem menos a base de mensuração 

usada naquele momento. 
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Tabela 57: Descritivas sumárias dos índices de divulgação por cumprimento do cap– NDiv e NRec 

O ID corresponde ao somatório das variáveis dicotómicas I1.dummy a I8.dummy, que varia no intervalo de 0 a 8, sendo que um valor 

igual ao limite superior corresponde à divulgação das políticas contabilísticas para todos os sub-índices referidos (I1 a I8); o ID.LE 

corresponde ao somatório das variáveis dicotómicas I1.dummy a I4.dummy, que varia no intervalo de 0 a 4, sendo que um valor igual ao 

limite superior corresponde à divulgação das políticas contabilísticas para os sub-índices referidos (I1 a I4); o ID.eGEE corresponde ao 

somatório das variáveis dicotómicas I5.dummy a I8.dummy, que varia no intervalo de 0 a 4, sendo que um valor igual ao limite superior 

corresponde à divulgação das políticas contabilísticas para os sub-índices referidos (I5 a I8). Para os três índices as políticas 

contabilísticas consideradas como divulgadas excluem a política de não reconhecimento, pelo que o valor igual ao limite inferior 

corresponde à não divulgação de informação e à divulgação da política de não reconhecimento de LEAG e emissões de GEE. 

Painel A – Over-cap 

Variável Obs Média DP Min Max 

I1.dummy 159 0,7547 0,4316 0 1 

I2.dummy 159 0,6352 0,4829 0 1 

I3.dummy 159 0,7736 0,4198 0 1 

I4.dummy 159 0,6226 0,4863 0 1 

I5.dummy 159 0,6604 0,4751 0 1 

I6.dummy 159 0,5535 0,4987 0 1 

I7.dummy 159 0,4906 0,5015 0 1 

I8.dummy 159 0,7044 0,4578 0 1 

ID 159 5,195 2,8849 0 8 

ID.LE 159 2,7862 1,5645 0 4 

ID.eGEE 159 2,4088 1,4722 0 4 

 

Painel B – Under-cap 

Variável Obs Média DP Min Max 

I1.dummy 361 0,7673 0,4231 0 1 

I2.dummy 361 0,7202 0,4495 0 1 

I3.dummy 361 0,7064 0,4561 0 1 

I4.dummy 361 0,6150 0,4873 0 1 

I5.dummy 361 0,6371 0,4815 0 1 

I6.dummy 361 0,4681 0,4997 0 1 

I7.dummy 361 0,3767 0,4852 0 1 

I8.dummy 361 0,5762 0,4948 0 1 

ID 361 4,867 2,8721 0 8 

ID.LE 361 2,8089 1,6447 0 4 

ID.eGEE 361 2,0582 1,4374 0 4 

 

Os resultados para o nível de transparência que considera como falta de transparência 

apenas a não divulgação (tabela 58), sugerem um aumento generalizado dos índices de 

divulgação. Verifica-se uma maior proximidade dos índices que expressam o nível de 

transparência do relato financeiro entre entidades que relatam anualmente não cumprir o 

limite atribuído para emissões de GEE das que cumprem. Pode, portanto, ser argumentado 

que, quando se incluem políticas off-balance sheet como incrementos do nível de 

transparência do relato financeiro, são as entidades under-cap que obtêm um maior 

incremento dos índices.  
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Tabela 58: Descritivas sumárias dos índices de divulgação por cumprimento do cap – NDiv 

O ID.ND corresponde ao somatório das variáveis dicotómicas I1.dummyND a I8.dummyND, que varia no intervalo de 0 a 8, sendo que 

um valor igual ao limite superior corresponde à divulgação das políticas contabilísticas para todos os sub-índices referidos (I1 a I8); o 

ID.ND_LE corresponde ao somatório das variáveis dicotómicas I1.dummyND a I4.dummyND, que varia no intervalo de 0 a 4, sendo 

que um valor igual ao limite superior corresponde à divulgação das políticas contabilísticas para os sub-índices referidos (I1 a I4); o 

ID.eGEE corresponde ao somatório das variáveis dicotómicas I5.dummyND a I8.dummyND, que varia no intervalo de 0 a 4, sendo que 

um valor igual ao limite superior corresponde à divulgação das políticas contabilísticas para os sub-índices referidos (I5 a I8). Para os 

três índices as políticas contabilísticas consideradas como divulgadas incluem a política de não reconhecimento, pelo que o valor igual 

ao limite inferior corresponde apenas à não divulgação de informação, tendo sido considerada como divulgação a política de não 

reconhecimento de LEAG e emissões de GEE. 

Painel A – Over-cap 

Variável Obs Média DP Min Max 

I1.dummyND 159 0,7987 0,4022 0 1 

I2.dummyND 159 0,6792 0,4682 0 1 

I3.dummyND 159 0,8176 0,3874 0 1 

I4.dummyND 159 0,6667 0,4729 0 1 

I5.dummyND 159 0,8113 0,3925 0 1 

I6.dummyND 159 0,6855 0,4658 0 1 

I7.dummyND 159 0,5472 0,4993 0 1 

I8.dummyND 159 0,7044 0,4578 0 1 

ID.ND 159 5,7107 2,6466 0 8 

ID.ND.LE 159 2,9623 1,4621 0 4 

ID.ND.eGEE 159 2,7484 1,4185 0 4 

 

Painel B – Under-cap 

Variável Obs Média DP Min Max 

I1.dummyND 361 0,8366 0,3703 0 1 

I2.dummyND 361 0,7895 0,4082 0 1 

I3.dummyND 361 0,7756 0,4178 0 1 

I4.dummyND 361 0,6842 0,4655 0 1 

I5.dummyND 361 0,8033 0,3980 0 1 

I6.dummyND 361 0,6343 0,4823 0 1 

I7.dummyND 361 0,4488 0,4981 0 1 

I8.dummyND 361 0,5762 0,4948 0 1 

ID.ND 361 5,5585 2,6233 0 8 

ID.ND.LE 361 3,0859 1,4760 0 4 

ID.ND.eGEE 361 2,4626 1,4081 0 4 

 

No final da análise univariada, importa referir que é para as entidades under-cap que se 

verifica uma tendência mais significativa para adotar políticas off-balance sheet. Para essas 

entidades, o índice de divulgação aumenta de forma mais significativa do que para 

entidades over-cap, apesar de a diferença não ser significativa. Seja para entidades under-

cap ou over-cap, o índice de “más notícias” apresenta um maior incremento, sugerindo 

novamente (face aos resultados do capítulo 5), que é em relação às emissões de GEE que 

mais políticas off-balance sheet são divulgadas. Este aumento é atribuído maioritariamente 

aos sub-índices I5 e I6, divulgação de políticas de reconhecimento e mensuração das 

emissões de GEE.  
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A próxima secção apresenta os resultados de correlação entre as variáveis do modelo 2. 

 

 

7.4.3.2.2. Análise bivariada 

Esta secção apresenta os resultados para as correlações entre cada variável dependente 

relativa ao nível de transparência da informação financeira divulgada, distinguida por base 

de apresentação das demonstrações financeiras, IFRS e normas nacionais, e por “boas” e 

“más” notícias, e as variáveis explicativas ambientais e de controlo. Acautela-se que os 

resultados são apresentados em dois painéis (tabela 59 – painéis A e B), devido à distinção 

do papel das divulgações de políticas off-balance sheet na elaboração dos índices que 

medem os níveis de transparência do relato financeiro: o painel A evidencia os resultados 

para as correlações com os índices que reconhecem como falta de transparência a não 

divulgação de informação sobre licenças de emissão e emissões de GEE e a divulgação de 

políticas contabilísticas off-balance sheet, como o não reconhecimento das LEAG e das 

emissões de GEE; o painel B evidencia os resultados para as correlações com os índices 

que apenas reconhecem como falta de transparência a não divulgação de informação sobre 

licenças de emissão e emissões de GEE. 

O painel A da tabela 59 evidencia que existe uma correlação negativa entre a variável 

dummy relativa ao cumprimento do cap atribuído e o índice de divulgação geral. No 

entanto, a correlação não é estatisticamente significativa quando o índice é identificado por 

base normativa, mantendo-se o sinal negativo. Os resultados sugerem que as entidades 

under-cap tendencialmente reduzem o nível de transparência do relato financeiro. Esta 

correlação é verificada também para o nível de transparência do relato financeiro de 

emissões de GEE, tal como poderia ser expectável, pois se a entidade está a emitir abaixo 

do limite atribuído, o relato financeiro incorpora menos políticas contabilísticas sobre 

emissões, nomeadamente sobre emissões em excesso das licenças detidas e sobre aquisição 

de licenças de emissão. Os resultados apontam ainda para uma correlação positiva e 

estatisticamente significativa entre o índice de divulgação sobre licenças de emissão em 

normas nacionais e o relato do cumprimento do limite atribuído. Assim, a divulgação de 

princípios contabilísticos obrigatórios e o cumprimento com a meta de redução de 

emissões, estão positivamente correlacionados. Esta relação sugere que as entidades agem 

positivamente em relação ao relato financeiro das licenças de emissão, quando esta é 

incorporada na base normativa e estão em cumprimento com o cap atribuído. 
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De outra perspetiva, o desempenho das emissões de GEE interagido com o cumprimento 

do limite atribuído apresenta uma correlação negativa com os índices de divulgação, 

independentemente da base normativa inerente. Os resultados de correlação entre aquela 

variável de desempenho no âmbito do cumprimento e os índices de divulgação excluem o 

relato de “boas notícias”, onde o coeficiente não é estatisticamente significativo. 

 

Os resultados verificados no painel B, para os níveis de transparência do relato financeiro 

que considera a divulgação de políticas contabilísticas off-balance sheet, diferenciam-se do 

painel A, particularmente pela falta de significância nos coeficientes de correlação entre os 

índices de divulgação em normas nacionais e o desempenho das emissões de GEE 

interagido com o relato do cumprimento do cap. Releva-se também a correlação positiva e 

estatisticamente significativa entre o índice de divulgação sobre licenças de emissão e o 

cumprimento do limite atribuído pelo PNALE. 

 

A secção seguinte apresenta os resultados para a equação 3A, apresentada na secção 7.3.3. 
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Tabela 59: Matriz de correlações entre as variáveis do modelo (índices de divulgação) 

Ver quadro 17 para definição das variáveis. *, **, *** para um nível de significância de 1%, 5% e 10%, respetivamente. As variáveis ID.IFRS e ID.NatGAAP, incluindo as relacionadas com “boas notícias” e “más 

notícias", não estão correlacionadas porque a base de apresentação é IFRS ou normas nacionais.  

Painel A – Correlação dos índices de divulgação com as variáveis do modelo – NDiv e NRec 

Os níveis de transparência considerados excluem o não reconhecimento e a não divulgação da informação. 

 
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 

1) ID 1,0000                  

2) ID.LE 0,8417* 1,0000                 

3) ID.eGEE 0,9526* 0,6839* 1,0000                

4) ID.IFRS 1,0000* 0,9056* 0,9608* 1,0000               

5) ID.IFRS.LE 0,9056* 1,0000* 0,7923* 0,9056* 1,0000              

6) ID.IFRS.eGEE 0,9608* 0,7923* 1,0000* 0,9608* 0,7923* 1,0000             

7) ID.NatGAAP 1,0000* 0,6121* 0,9440* -- -- -- 1,0000            

8) ID.NatGAAP.LE 0,6121* 1,0000* 0,3698* -- -- -- 0,6121* 1,0000           

9) ID.NatGAAP.eGEE 0,9440* 0,3698* 1,0000* -- -- -- 0,9440* 0,3698* 1,0000          

10) CumCap -0,0857* 0,0403 -0,1416* -0,0791 -0,0123 -0,1216** -0,1221 0,1584** -0,1919* 1,0000         

11) GHGeP*CumCap -0,1377* -0,0278 -0,1766* -0,1166** -0,0511 -0,1459* -0,2486* 0,0125 -0,2636* 0,8097* 1,0000        

12) Dim -0,0367 -0,0589 -0,0221 0,0213 0,0717 -0,0002 -0,2123* -0,2931* -0,1130 -0,0021 0,1767* 1,0000       

13) ROA 0,1671* 0,1040** 0,1728* 0,2560* 0,2004* 0,2701* 0,0049 -0,1222*** -0,0054 -0,1173* -0,1161* -0,0704 1,0000      

14) ROE 0,1098** 0,0228 0,1300* 0,1663* 0,1186** 0,1730* 0,0060 -0,2067* 0,0536 -0,1817* -0,1743* -0,0444 0,6963* 1,0000     

15) ROS 0,1427* 0,1482* 0,1390* 0,1918* 0,1901* 0,1787* 0,0069 -0,0222 0,0466 0,0449 0,1998* -0,2407* 0,1111* -0,0074 1,0000    

16) DebtE -0,0268 -0,1252* 0,0218 -0,0049 -0,0898*** 0,0127 -0,1104 -0,1970* 0,0180 -0,0490 0,0522 0,0963** -0,1296* 0,0185 -0,1259* 1,0000   

17) DebtTA -0,1036** -0,2050* -0,0502 -0,1323** -0,2189* -0,1105** -0,0762 -0,1722** 0,0541 -0,0668 0,0271 0,1111* -0,1963* 0,0519 -0,1111* 0,8889* 1,0000  

18) Audit 0,1102** 0,0613 0,1489* -0,0383 0,0174 -0,0262 0,4243* 0,1715** 0,4783* -0,0696 -0,1599* 0,0859* -0,0859** -0,0573 -0,1718* -0,1074** -0,0644 1,0000 
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Painel B – Correlação dos índices de divulgação com as variáveis do modelo – NDiv 

Os níveis de transparência considerados incluem o não reconhecimento como política contabilística que contribui para o aumento da transparência no relato financeiro. 

 
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 

1) ID.ND 1,0000                  

2) ID.ND.LE 0,7722* 1,0000                 

3) ID.ND.eGEE 0,9062* 0,5060* 1,0000                

4) ID.ND.IFRS 1,0000* 0,7995* 0,8975* 1,0000               

5) ID.ND.IFRS.LE 0,7995* 1,0000* 0,5228* 0,7995* 1,0000              

6) ID.ND.IFRS.eGEE 0,8975* 0,5228* 1,0000* 0,8975* 0,5228* 1,0000             

7) ID.ND.NatGAAP 1,0000* 0,7089* 0,9319* -- -- -- 1,0000            

8) ID.ND.NatGAAP.LE 0,7089* 1,0000* 0,4723* -- -- -- 0,7089* 1,0000           

9) ID.ND.NatGAAP.eGEE 0,9319* 0,4723* 1,0000* -- -- -- 0,9319* 0,4723* 1,0000          

10) CumCap -0,0275 0,0750* -0,1098** -0,0832 0,0401 -0,1696* 0,0936 0,1494** 0,0018 1,0000         

11) GHGeP*CumCap -0,1093** -0,0375 -0,1493* -0,1672* -0,0527 -0,2127* -0,0009 -0,0071 -0,0451 0,8097* 1,0000        

12) Dim -0,0700 -0,1137* -0,0043 -0,0608 -0,0405 -0,0103 -0,0877 -0,2795* -0,0186 -0,0021 0,1767* 1,0000       

13) ROA 0,1662* 0,1309* 0,1655* 0,3492* 0,2482* 0,3655* -0,1833** -0,0937 -0,1851** -0,1173* -0,1161* -0,0704 1,0000      

14) ROE 0,0896** 0,0206 0,1407* 0,2114* 0,1119** 0,2678* -0,1692** -0,1747** -0,1084 -0,1817* -0,1743* -0,0444 0,6963* 1,0000     

15) ROS 0,0913** 0,0428 0,0753*** 0,0886*** 0,0754 0,0434 0,0972 -0,0559 0,1532** 0,0449 0,1998* -0,2407* 0,1111* -0,0074 1,0000    

16) DebtE 0,0674 -0,1044** 0,1944* 0,0716 -0,0529 0,1898* 0,0568 -0,2014* 0,1905* -0,0490 0,0522 0,0963** -0,1296* 0,0185 -0,1259* 1,0000   

17) DebtTA -0,0117 -0,1935* 0,1208* -0,0693 -0,2039* 0,0564 0,0942 -0,1740** 0,2317* -0,0668 0,0271 0,1111* -0,1963* 0,0519 -0,1111* 0,8889* 1,0000  

18) Audit 0,0277 0,1091** 0,0738*** -0,0052 0,0632 0,0315 0,0752 0,1922* 0,1397**

* 
-0,0696 -0,1599* 0,0859* -0,0859** -0,0573 -0,1718* -0,1074** -0,0644 1,0000 
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7.4.3.2.3. Dados em painel dinâmico 

Na secção 7.4.1.2.2 apresentaram-se os resultados para a equação 1A, definida no ponto 

7.3.3, no qual, a variável dependente entra no modelo com um período de atraso e os 

regressores foram considerados como endógenos. Esta secção apresenta os resultados do 

modelo 2 - equação 3A, apresentado na secção 7.3.3, em modelos de painéis dinâmicos 

através do estimador system GMM, associado a Arellano e Bond (1991), Arellano e Bover 

(1995) e Blundell e Bond (1998). Os modelos dinâmicos de dados em painel permitem 

tratar as questões de endogeneidade causada por relações bidirecionais. Para além disso, as 

questões de heterocedasticidade e de autocorrelação detetadas, impuseram a utilização de 

métodos que consideram a existência da variância nos erros da amostra e de autocorrelação 

de primeira ordem. 

O nível de transparência do relato financeiro, como variável dependente, é apresentado 

distintamente por painéis devido ao normativo contabilístico que esteve na base da sua 

preparação e, dentro de cada painel, por índice de divulgação geral, índice de “boas” e “más 

notícias”. Ressalva-se que, se o número total de observações reduziu inicialmente para 520 

devido à introdução da variável CumCap que, para 20 observações apresenta missing 

values e, reduz também, posteriormente, para 433 observações em painéis dinâmicos, 

devido à introdução nos modelos do primeiro lag da variável dependente. 

Para escolher os melhores instrumentos foi utilizado o conjunto de variáveis instrumentais 

exposto no quadro 19, considerando em relação a cada variável dependente e para cada 

equação que expressa o modelo definido. No que respeita às equações em níveis, em todas 

as equações que expressam os modelos definidos foram escolhidos os instrumentos em t-1 

para a variável dependente, e os instrumentos em t para as variáveis explicativas e de 

controlo.  
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Quadro 19: Conjunto de variáveis instrumentais para as equações em diferenças dos modelos 

As equações 3A.1, 3A.2 e 3A.3 representam a equação 3A que considera como variáveis dependentes o índice de divulgação – ID, e o 

índice de divulgação de “boas e más notícias” – ID.LE e ID.eGEE. As equações 3B.1, 3B.2 e 3B.3 representam a equação 3A que 

considera como variáveis dependentes o índice de divulgação em IFRS – ID.IFRS, e o índice de divulgação de “boas e más notícias” 

em IFRS – ID.IFRS.LE e ID.IFRS.eGEE. As equações 3C.1, 3C.2 e 3C.3 representam a equação 3A que considera como variáveis 

dependentes o índice de divulgação em normas nacionais – ID.NatGAAP, e o índice de divulgação de “boas e más notícias” em normas 

nacionais – ID.NatGAAP.LE e ID.NatGAAP.eGEE. 

Equações 

Equações em diferenças 

Variável dependente Variáveis explicativas e de controlo 

Equação 3A.1 lag (0 2) lag (1 4) 

Equação 3A.2 lag (0 2) lag (1 4) 

Equação 3A.3 lag (0 2) lag (1 4) 

Equação 3B.1 lag (0 2) lag (0 0) 

Equação 3B.2  lag (0 0) lag (0 0) 

Equação 3B.3 lag (2 0) lag (1 3) 

Equação 3C.1 lag (1 1) lag (1 1) 

Equação 3C.2  lag (0 1) lag (1 1) 

Equação 3C.3 lag (1 1) lag (1 1) 

 

Para controlar a heterocedasticidade nos painéis dinâmicos, foram determinados os 

desvios-padrão robustos no modelo, conforme sugerido por Windmeijer (2005).  

Para avaliar possíveis erros de especificação dos modelos apresenta-se a estatística Hansen 

Ɉ, que se refere a restrições de sobre identificação com o objetivo de testar a ausência de 

correlação entre os instrumentos e o erro; ɱ1 e ɱ2 de Arellano e Bond (1991) para testar a 

ausência de correlação de primeira e segunda ordem, respetivamente; e os testes de Wald, 

z1 para testar o significado conjunto de variáveis explicativas, z2 para testar o significado 

conjunto de variáveis de controlo e z3 para testar a significância conjunta de variáveis 

temporais. 

 

A tabela 60 (painéis A a C) apresenta os resultados para a equação 3A. Os testes para 

autocorrelação dos modelos, ɱ1 e ɱ2, não mostram evidência de autocorrelação de primeira 

e segunda ordem nos erros da primeira diferença. Os testes de Hansen Ɉ sugerem que os 

instrumentos são válidos, com os p-value acima do nível convencional de significância de 

10%. O número de instrumentos usado é elevado para o número de observações, mas não 

excede o número de grupos, pelo que os modelos permanecem válidos, ainda que 

enfraquecidos. Os testes de Wald fornecem resultados aceitáveis para a significância 

conjunta das variáveis explicativas, com exceção de z3, pois as variáveis dummy temporais 

não apresentam significância conjunta em nenhum dos modelos, como já era expectável 

considerando os resultados obtidos na secção 7.4.1.2. À semelhança do verificado nessa 

secção, a significância conjunta das variáveis de controlo - z2 - no modelo 3 não é verificada, 
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pelo que o índice de divulgação sobre emissões de GEE não está constantemente 

influenciado pelas variáveis de controlo, sugerindo uma má especificação do modelo. O 

teste-t de restrição linear (tv) indica que existe uma diferença, estatisticamente 

significativa, da influência do desempenho de emissões de GEE, controlado por 

cumprimento do cap. 

 

Verifica-se nos painéis A e B da tabela 60, que o efeito do desempenho das emissões de 

GEE, controlado por cumprimento do cap, no nível de transparência do relato financeiro, 

geral e baseado nas IFRS, é estatisticamente significativo. Mas não se verifica a existência 

de uma diferença significativa no efeito que o desempenho das emissões tem no nível de 

transparência do relato financeiro, causada pelo cumprimento do cap. Em IFRS, esta 

conclusão é válida quer para o nível de transparência do relato financeiro das licenças de 

emissão quer para o de emissões de GEE. Os resultados do painel C, para o nível de 

transparência do relato financeiro em normas nacionais, sugerem que o desempenho das 

emissões de GEE não tem influência no nível de transparência do relato financeiro, mesmo 

quando controlado por cumprimento do cap. 

 

Proporcionaram-se evidências empíricas para rejeitar H2.2, uma vez que é verificada uma 

influência negativa do desempenho das emissões de GEE no nível de transparência do 

relato financeiro em IFRS, no caso de o relato de emissões de GEE ser efetuado dentro do 

limite atribuído gratuitamente. Não obstante, não foi verificada distinção na influência do 

desempenho das emissões de GEE no nível de transparência do relato financeiro em IFRS, 

quer a entidade reporte emissões de GEE acima ou abaixo do limite de emissões atribuído 

pelo PNALE. Adicionalmente, conclui-se que, no caso de o relato financeiro ser efetuado 

em normas que incluem um tratamento específico, o desempenho das emissões de GEE, 

não apresenta uma influência no nível de transparência daquele, quer a entidade reporte o 

cumprimento com o limite atribuído ou não. 
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Tabela 60: Modelos dinâmicos - influência do desempenho das emissões de GEE por cumprimento do 

cap nos índices de divulgação financeira das LE e emissões de GEE – NDiv e NRec 

Painel dinâmico de dados, two-step sistema GMM 

Ver quadro 17 para definição das variáveis. *, **, *** Representam níveis de significância a 1%, 5% e 10% respetivamente. Cada painel 

apresenta os resultados da equação 3A descrita na secção 7.3.3, e em cada um dos painéis, o modelo 1 apresenta os resultados para a 

variável dependente que representa o índice de divulgação do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE, o modelo 

2 apresenta os resultados para a variável dependente que representa o índice de divulgação do relato financeiro sobre “boas notícias” - 

licenças de emissão e o modelo 3 apresenta os resultados para a variável dependente que representa o índice de divulgação do relato 

financeiro sobre emissões de GEE. ɱ1 e ɱ2 são testes de autocorrelação que usam os resíduos das primeiras diferenças, sob a hipótese 

nula de não existir autocorrelação. Hansen J é um teste de sobre-especificação das restrições, distribuído assimptoticamente em X2, sob 

a hipótese nula de não haver correlação entre os instrumentos e o termo de erro. z1, z2 e z3 são testes de Wald para a significância conjunta 

das variáveis explicativas, de controlo e temporais, respetivamente, sob a hipótese nula de não haver relação, com os graus de liberdade 

entre parêntesis. tv é um teste-t para restrições lineares. 

Painel A – Influência do desempenho das emissões de GEE nos índices de divulgação financeira das 

LE e emissões de GEE 

 (1) ID (2) ID.LE (3) ID.eGEE 

 Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

Var.dep. t-1 0,3285* 0,1196 0,3324* 0,0875 0,3290* 0,1120 

GHGeP -0,3749*** 0,1961 -0,0857 0,1194 -0,2555** 0,0984 

GHGeP.CumCap -0,0133 0,0406 -0,0138 0,0206 0,0026 0,0139 

0- Over-cap -0,3749*** 0,1961 -0,0857 0,1194 -0,2555** 0,0984 

1- Under-cap -0,3882** 0,1853 -0,0995 0,1142 -0,2528* 0,0944 

Dim 0,6635 0,5785 0,4555*** 0,2383 0,3228 0,3853 

ROA 0,0981 0,1495 0,0405 0,0932 0,0404 0,0843 

ROE -0,1560 0,1915 -0,0789 0,1051 -0,0057 0,1146 

ROS 0,3675 0,2980 0,1860 0,1421 0,1415 0,1767 

DebtE 0,4352 0,3468 0,2622 0,1651 0,2421 0,1744 

DebtA -0,3216 0,3714 -0,2008 0,2207 -0,1959 0,2122 

Audit 2,2763*** 1,2019 1,3824** 0,6162 0,9111 0,6576 

_cons --  0,2824 0,9472 --  

i.Ano Sim  Sim  Sim  

N obs / N grupos 433/85  433/85  433/85  

N instrumentos 60  60  60  

ɱ1 0.074  0.040  0.069  

ɱ2 0.802  0.620  0.227  

Hansen J statistic 
chi2(42)=45,68 

Prob>chi2= 0.322 

chi2(42)=43.47 

Prob>chi2= 0.409 

chi2(42)=46.57 

Prob>chi2= 0.290 

z1 F(3,84) = 7.63* F(3,84) = 5.40* F(2,84) = 5.81* 

z2 F(7,84) =1.80*** F(7,84) =2.13** F(7,84) =1.19 

z3 F(6,84) = 0.78 F(5,84) = 0.87 F(6,84) = 1.49 

tv -0,1918 1,6616 0,4214 
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Painel B – Influência do desempenho das emissões de GEE nos índices de divulgação financeira das 

LE e emissões de GEE em IFRS 

 (1) ID.IFRS (2) ID.IFRS.LE (3) ID.IFRS.eGEE 

 Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

Var.dep. t-1 0,1802 0,1940 0,6821* 0,1589 0,3283 0,2347 

GHGeP -0,7399** 0,3616 -0,1918** 0,0942 -0,2199*** 0,1206 

GHGeP.CumCap 0,0220 0,0468 0,0095 0,0183 0,0013 0,0194 

0- Over-cap -0,7399** 0,3616 -0,1918** 0,0942 -0,2199*** 0,1206 

1- Under-cap -0,7179** 0,3435 -0,1823** 0,0877 -0,2187*** 0,1219 

Dim 0,8272 0,8092 0,2767*** 0,1635 0,1124 0,2371 

ROA 0,1508 0,2209 0,1268 0,1273 0,0973 0,1191 

ROE 0,0689 0,2545 -0,0307 0,0859 0,0238 0,0914 

ROS 0,1286 0,4810 0,1062 0,1540 -0,0768 0,1584 

DebtE -0,0637 0,3320 -0,1244 0,1285 0,0748 0,2059 

DebtA -0,4149 0,4098 -0,0398 0,1891 -0,1478 0,2025 

Audit -0,5952 1,6710 -0,5372 0,6605 -0,4901 0,6042 

_cons --  2,2004 1,4999 3,4172*** 1,87516 

i.Ano Sim  Sim  Sim  

N obs / N grupos 284/55  284/55  284/55  

N instrumentos 32  30  50  

F(16,54) 12,59*  19,90*  3.53*  

ɱ1 0.152  0.062  0.138  

ɱ2 0.238  0.316  0.195  

Hansen J statistic 
chi2(14)=14,13 

Prob>chi2= 0.440 

chi2(12)=10.08 

Prob>chi2= 0.609 

chi2(32)=26.21 

Prob>chi2= 0.754 

z1 F(3,54) = 3.20** F(3,54) = 25.20* F(3,54) = 5.731* 

z2 F(7,54) =0.81 F(7,54) =1.27 F(7,54) =0.30 

z3 F(6,54) = 1.01 F(5,54) = 0.61 F(5,54) = 0.60 

tv -1.1811 2,205 0.3298 
 

Painel C – Influência do desempenho das emissões de GEE nos índices de divulgação financeira das 

LE e emissões de GEE em normas nacionais 

 (1) ID.NatGAAP (2) ID.NatGAAP.LE (3) ID.NatGAAP.eGEE 

 Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

Var.dep. t-1 0,6631* 0,2268 0,5517* 0,1233 0,7554* 0,2039 

GHGeP -0,0101 0,3179 0,0398 0,1324 -0,0050 0,1806 

GHGeP.CumCap 0,0063 0,0507 0,0212 0,0436 0,0078 0,0280 

0- Over-cap -0,0101 0,3179 0,0398 0,1324 -0,0050 0,1806 

1- Under-cap -0,0038 0,3317 0,0611 0,1145 0,0028 0,1862 

Dim -0,0351 0,5214 0,0595 0,2519 0,1068 0,2041 

ROA 0,4199 0,2956 0,0794 0,1785 0,2952 0,2869 

ROE -0,6665*** 0,3320 -0,1517 0,1840 -0,4376*** 0,2275 

ROS 0,3063 0,4562 0,2581 0,3179 0,1610 0,2557 

DebtE 0,8091 0,9142 0,1597 0,7517 0,1312 0,2550 

DebtA -0,8689 1,0695 -0,2739 0,8161 -0,1248 0,3524 

Audit 2,6640*** 1,3372 1,7749** 0,7019 0,9462 0,6408 

_cons --  --  --  

i.Ano Sim  Sim  Sim  

N obs / N grupos 149/30  149/30  149/30  

N instrumentos 29  30  29  

F(16,29) 186.49*  183.80*  210.07*  

ɱ1 0.059  0.079  0.075  

ɱ2 0.215  0.658  0.895  

Hansen J statistic 
chi2(11)=14,13 

Prob>chi2= 0.117 

chi2(12)=17.93 

Prob>chi2= 0.118 

chi2(11)=15.42 

Prob>chi2= 0.164 

z1 F(3,29) = 3.69** F(3,29) = 7.13* F(3, 29) = 6.43* 

z2 F(7,29) = 3. 08** F(7,29) =2.67** F(7, 29) =2.56* 

z3 F(6, 29) = 0.27 F(6,29) = 0.79 F(6, 29) = 0.26 

tv 2,014 2,8918 2,7333 
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A falta de distinção significativa entre as variáveis dependentes relativas ao nível de 

transparência do relato financeiro que incluem ou excluem as políticas off-balance sheet 

nas secções anteriores (7.4.1.2.2 e 7.4.3.2.2) com as variáveis do modelo explicam a não 

repetição do estudo considerando as variáveis ID.ND, ID.ND.IFRS e ID.ND.NatGAAP. 

 

A secção seguinte apresenta os resultados para a influência do desempenho das emissões 

de GEE, controlado por cumprimento do cap, no nível de transparência do relato financeiro 

avaliado através da divulgação de abordagens contabilísticas. 

 

 

7.4.3.3. A transparência das abordagens contabilísticas e o cumprimento com o cap 

7.4.3.3.1. Análise univariada  

A análise descritiva que se apresenta, distingue o nível de transparência da informação 

divulgada aos stakeholders – enquanto divulgação de abordagens contabilísticas 

conceptualizadas - pelo relato de emissões de GEE acima (ou abaixo) do cap atribuído, 

enquanto proxy para o cumprimento do objetivo ambiental definido no CELE. 

A tabela 61 (painéis A e B) evidencia que existem algumas diferenças na média de 

divulgação das abordagens contabilísticas adotadas, entre entidades under-cap e over-cap. 

As entidades over-cap apresentam geralmente médias superiores, com exceção da 

abordagem da IFRIC 3 (modelo do custo), dos inventários e do apêndice à NCRF 26. 

Porém, não é possível aferir pelo uso de uma abordagem em detrimento de outra por via 

do relato do cumprimento com o limite atribuído gratuitamente, dado que em ambos os 

painéis se verificam médias de divulgação para as várias abordagens. 

 

Tabela 61: Descritivas sumárias das abordagens contabilísticas por cumprimento do cap 

Ver quadro 17 para definição das variáveis. 

Painel A – Descritivas sumárias das abordagens contabilísticas – Over-cap 

Variável Obs Média DP Min Max 

IFRIC3_cost 159 0,0126 0,1118 0 1 

SubGov 159 0,2264 0,4198 0 1 

NetLiab 159 0,0943 0,2932 0 1 

Inv_MP 159 0,0000 0,0000 0 0 

ICAC 159 0,0440 0,2058 0 1 

NCRF26 159 0,0126 0,1118 0 1 

NRec 159 0,0440 0,2058 0 1 

NDisc 159 0,1509 0,3591 0 1 
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Painel B – Descritivas sumárias das abordagens contabilísticas – Under-cap 

Variável Obs Média DP Min Max 

IFRIC3_cost 361 0,0139 0,1170 0 1 

SubGov 361 0,1163 0,3211 0 1 

NetLiab 361 0,0360 0,1866 0 1 

Inv_MP 361 0,0166 0,1280 0 1 

ICAC 361 0,0332 0,1795 0 1 

NCRF26 361 0,0665 0,2495 0 1 

NRec 361 0,0332 0,1795 0 1 

NDisc 361 0,1302 0,3370 0 1 

 

A próxima secção apresenta os resultados para a correlação entre as variáveis do modelo 2 

– equação 4, exposto na secção 7.3.3. 

 

 

7.4.3.3.2. Análise bivariada 

Na tabela 62 são apresentados os resultados para as correlações entre as variáveis do 

modelo 2 – equação 4, definido na secção 7.3.3, utilizando o coeficiente de Spearman.  

Em termos gerais, verifica-se uma correlação negativa entre a adoção de uma abordagem 

contabilística e o cumprimento do cap atribuído, o que indica que entidades under-cap têm 

tendência a não adotar uma das abordagens conhecidas na literatura. Mais especificamente, 

os resultados indicam que a adoção das abordagens do subsídio governamental e da net 

liability approach apresentam uma correlação negativa, e estatisticamente significativa, 

com o cumprimento do cap atribuído. A abordagem da NCRF 26 é a única que apresenta 

uma correlação positiva estatisticamente significativa. As abordagens dos inventários e a 

do ICAC, não obtêm correlações estatisticamente significativas.  

 

Quando se verificam as correlações com a variável de desempenho interagindo com o 

cumprimento do cap, a abordagem do subsídio do governo e a net liability approach 

continuam a apresentar um coeficiente negativo. Todavia, a abordagem do apêndice à 

NCRF 26, obtém uma correlação estatisticamente significativa, com o sinal a alterar. Esta 

alteração pode indicar que, a adoção da abordagem está negativamente correlacionada com 

o aumento dos desempenhos das emissões de GEE, para as entidades under-cap. Pode-se, 

portanto, indiciar, que entidades com desempenhos mais favoráveis, e que estejam under-

cap, não têm tendência a divulgar informação no âmbito da abordagem do subsídio do 

governo, da net liability approach ou da abordagem da NCRF 26. 
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A abordagem relativa à não divulgação obtém uma correlação positiva com a variável que 

interage o desempenho das emissões de GEE com o cumprimento do cap, indiciando que 

o desempenho das entidades que relatam emissões dentro do limite atribuído, está 

positivamente correlacionado com a adotação desta estratégia contabilística. 

 

A correlação negativa da variável CumCap com as variáveis de controlo indica que as 

entidades que cumprem com o limite de emissões atribuídas são entidades que apresentam 

menor rendibilidade do ativo, menor rendibilidade de capital próprio mas também menor 

endividamento face ao património.  

Há ainda a relevar que se verifica uma correlação positiva, estatisticamente significativa, 

entre o desempenho das emissões de GEE interagindo com o cumprimento do cap, e a 

dimensão. Assim, são entidades de maior dimensão que conseguem obter desempenhos 

com as emissões de GEE mais favoráveis dentro do limite atribuído no âmbito do PNALE. 

 

A análise multivariada, através da técnica de regressão logística, é apresentada na secção 

seguinte. 
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Tabela 62: Matriz de correlações entre as variáveis do modelo (abordagens contabilísticas) 

Ver quadro 17 para definição das variáveis. *, **, *** para um nível de significância de 1%, 5% e 10%, respetivamente.  

 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 

1) IFRIC3_cost 1,000                   

2) SubGov -0,050 1,000                  

3) NetLiab -0,027 -0,1011** 1,000                 

4) Inv_MP -0,012 -0,046 -0,025 1,000                

5) ICAC -0,022 -0,0825*** -0,045 -0,020 1,000               

6) NCRF26 -0,027 -0,1011** -0,055 -0,025 -0,045 1,000              

7) NRec -0,022 -0,0825*** -0,045 -0,020 -0,037 -0,045 1,000             

8) NDisc -0,046 -0,1722* -0,0932** -0,042 -0,0761*** -0,0932* -0,0761*** 1,000            

9) AbCont 0,1669* 0,6295* 0,3406* 0,1544* 0,1704* 0,3406* -0,1311* -0,2736* 1,000           

10) AbCont_ND -0,052 -0,1971* -0,1067** -0,048 -0,0871** -0,1067* 0,4187* 0,8736* -0,3132* 1,000          

11) CumCap 0,005 -0,1420* -0,1191* 0,072 -0,027 0,1140* -0,027 -0,028 -0,0975** -0,038 1,000         

12) GHGeP. 

CumCap 0,057 0,1552* -0,1467* -0,009 0,033 -0,1103* 0,005 0,1036** -0,1814* 0,0963*** 0,8097* 1,000        

13) Dim -0,058 0,0888** 0,1268* -0,1429* -0,020 -0,1343* -0,034 0,026 0,022 0,008 -0,016 0,1415* 1,000             

14) ROA -0,0819** 0,1468** -0,028 0,013 0,0739*** -0,1811* 0,0715*** -0,037 0,043 0,001 -0,1265* -0,1019** 0,016 1,000           

15) ROE -0,062 0,1399** 0,1025** -0,035 0,019 -0,2119* 0,0802*** -0,049 0,061 -0,005 -0,1715* -0,1492* 0,003 0,7730* 1,000         

16) ROS 0,1772* -0,0817*** -0,1356* 0,1157* 0,1588* -0,057 -0,1403* -0,002 -0,033 -0,071 0,024 0,1913* -0,3458* 0,1370* 0,039 1,000       

17) DebtE 0,0833** 0,059 0,1296* -0,1484* -0,0979** 0,059 0,067 -0,1402* 0,068 -0,0949* -0,056 0,057 0,1216* -0,1220* 0,030 -0,0859* 1,000     

18) DebtTA 0,0760** 0,031 0,1146* -0,1552* -0,1102** 0,044 0,055 -0,017 0,024 0,012 -0,0984** 0,021 0,1182* -0,2085* 0,0872* -0,0741* 0,8909* 1,000   

19) Audit 0,050 -0,062 0,1018** 0,046 -0,1092** -0,058 0,0831*** -0,3122* -0,016 -0,2438* -0,070 -0,1599* 0,0941* -0,1118* -0,056 -0,2042* -0,1129* -0,0850* 1,000 
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7.4.3.3.3. Regressão logística 

Nesta secção, é adotado o método de penalização da estimativa de máxima verossimilhança 

de Firth (1993), uma vez que a variável dependente volta a ser binária – a adoção ou não 

de uma determinada abordagem contabilística – e os casos de divulgação de algumas 

abordagens são considerados eventos raros. Comprometeu-se, novamente e à semelhança 

do exposto na secção 7.4.2.2, as vantagens dos modelos de painéis de dados, de forma a 

serem obtidos coeficientes mais fiáveis face à amostra reduzida. Esta opção deve-se, 

também, à expectativa de aplicação das abordagens contabilísticas de forma consistente ao 

longo do tempo. Não obstante, as entidades podem incorrer em estratégias que 

comprometam a transparência do relato financeiro relativamente a licenças de emissão e 

emissões de GEE e, portanto, alterar aqueles níveis que conduzam à não divulgação plena 

da abordagem, conforme conceptualizada. 

 

Na tabela 63 são evidenciados os resultados para a equação 4, definida na secção 7.3.3, 

através do uso da regressão logística, que incide na probabilidade de adoção de uma 

determinada abordagem contabilística que espelhe o desempenho de emissão de GEE do 

período associado ao relato das emissões de GEE abaixo (ou acima) do limite de emissões 

atribuído pelo PNALE.  

Verifica-se que a abordagem do subsídio do governo é a mais provável de ser divulgada 

pelas entidades no caso de valores de desempenho mais baixos associados ao cumprimento 

do limite atribuído. Mas, para esta abordagem, não se verifica uma associação 

estatisticamente significativa do desempenho das emissões para observações over-cap. A 

net liability approach e a abordagem da NCRF 26 apresentam uma probabilidade menor 

de serem adotadas por rácios mais elevados de desempenho das emissões de GEE, seja em 

situação de relato do cumprimento com o limite atribuído ou não. As abordagens diferem 

pelo facto de que a probabilidade de adotar a net liability approach não está relacionada 

com o relato de emissões de GEE abaixo ou acima do limite atribuído, enquanto a 

probabilidade de adotar a abordagem da NCRF 26 reduz mais significativamente em 

observações over-cap. O modelo referente à adoção da abordagem do ICAC (de 2006), 

apesar de estatisticamente significativo, não indica haver probabilidade associada pelo 

desempenho das emissões de GEE, quer se verifiquem observações over-cap ou under-

cap. Os desempenhos de emissões de GEE mais elevados estão positivamente associados 

às opções de não reconhecimento e de não divulgação, seja em situação de cumprimento 
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com o limite atribuído ou não. Note-se ainda, que o modelo 4 não é estatisticamente 

significativo, pelo que não é possível concluir qualquer associação entre o desempenho das 

emissões de GEE com o cumprimento do cap atribuído e a abordagem contabilística dos 

inventários - modelo de produção da ANC. Veith et al. (2009) alcançam conclusões 

semelhantes, na medida em que referem que o status de under-endowment ou over-

endowment de uma entidade não parece desempenhar um papel importante no contexto dos 

tratamentos contabilísticos da IFRIC 3 ou dos US GAAP. 

As variáveis de controlo estatisticamente significativas mantêm os sinais dos coeficientes 

em relação aos resultados apresentados na secção 7.4.2.2. Assim, associado positivamente 

à probabilidade de escolha da abordagem do subsídio do governo estão entidades de maior 

dimensão e com maior ROE, assim como se verifica uma influência negativa da presença 

de auditor externo. As entidades com maior probabilidade de optar por divulgar políticas 

off-balance sheet são entidades de menor dimensão, que têm rácios de ROA e ROE mais 

elevados, mas cuja ROS contribui para a não opção destas políticas. 

 

Os resultados apresentados rejeitam parcialmente H2.2, uma vez que foram apresentadas 

diferenças da influência do desempenho das emissões de GEE no nível de transparência do 

relato financeiro entre entidades que reportam emissões abaixo das LEAG, por 

probabilidade de adoção da abordagem do subsídio do governo. Por outro lado, a 

probabilidade de opção pela net liability approach e a abordagem do apêndice à NCRF 26 

estão associadas ao baixo desempenho das emissões de GEE, quer as entidades reportem 

emissões de GEE abaixo ou acima das licenças atribuídas gratuitamente. Já a probabilidade 

de adoção da abordagem de não reconhecimento e de não divulgação está associada a 

desempenhos de emissões de GEE mais elevados, quer a entidade relate emissões de GEE 

acima ou abaixo do limite atribuído. 
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Tabela 63: Regressão logística - influência do desempenho das emissões de GEE por cumprimento do cap nas abordagens contabilísticas 

Ver quadro 17 para definição das variáveis. Este quadro evidencia os resultados para a equação 4, descrita na secção 7.3.3, através da Penalized Maximum Likelihood Estimation de Firth (1993). *, **, *** Representam níveis 

de significância a 1%, 5% e 10% respetivamente. 

 (1) IFRIC3_cost (2) SubGov (3) NetLiab (4) Inv_MP (5) ICAC (6) NCRF26 (7) NRec (8) NDiv 
 Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Coef. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

GHGeP.CumCap                 

0- Over-cap 0,2247 0,2962 -0,1322 0,0858 -0,3984** 0,1713 -4,4909** 1,9308 -0,0966 0,1590 -0,9366* 0,2356 0,4760* 0,1166 0,3650* 0,0822 

1- Under-cap 0,3133 0,2898 -0,2192* 0,0792 -0,4677* 0,1537 -0,0963 0,3765 -0,1498 0,1474 -0,6067* 0,1655 0,4297* 0,1184 0,3248* 0,0781 

Dim -0,0056 0,3537 0,1445*** 0,0795 0,3259** 0,1341 -0,8741 0,5433 0,1869 0,1660 -0,2679** 0,1331 -0,3278** 0,1361 -0,0201 0,0861 

ROA -2,4353 4,1921 1,9248 1,2042 -1,2147 1,9335 1,4090 3,8106 -0,4173 2,0441 -0,9501 1,4720 5,3785** 2,3810 -2,0319** 0,9923 

ROE 0,6820 1,6149 0,9421** 0,3838 -0,2553 0,6339 0,2123 1,1871 0,4312 0,7252 -1,6413* 0,5142 1,7456** 0,7488 -0,2098 0,3415 

ROS 2,4652* 0,8824 -0,4883 0,3739 -0,1883 0,6781 0,9253 0,6868 1,1655** 0,5004 -0,8466*** 0,5016 -3,7712* 0,9707 -0,6285*** 0,3318 

DebtE 0,1322** 0,0648 0,0330 0,0348 -0,0040 0,0670 -1,1137** 0,4763 -0,0841 0,0715 -0,2093** 0,1023 0,0348 0,0484 -0,1645** 0,0679 

DebtA -0,1991 1,3265 -0,4988 0,5571 1,9652*** 1,1759 -1,9934*** 1,0541 -1,0173 0,6410 2,4392** 1,1295 0,4407 1,2175 -0,0241 0,5060 

Audit 2,0143 1,5348 -0,9456* 0,3387 1,7987 1,4589 1,2501 1,7570 -1,2796** 0,5332 -1,7285* 0,6065 1,6103 1,4691 -1,9025* 0,3103 

_cons -11,2305*** 6,4608 -2,0416 1,6287 -8,8874* 3,0028 12,2344 9,1496 -5,2653 3,1878 7,7587* 2,6269 -0,2099 3,2709 -1,8229 1,6772 

i.Ano Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  

N 520  520  520  520  520  520  520  520  

chi2 (9) 19,36**  33,82*  27,70*  12,98  15,73***  32,50*  32,05*  61,24*  

Penalized Log 

likelihood 
-17,1492  -184,471  -77,356  -12,4021  -63,6115  -66,869  -50,4939  -153,5522  
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7.5. Conclusões  

Este capítulo teve como objetivo relacionar a transparência do relato financeiro sobre 

licenças de emissão e emissões de GEE, no âmbito do CELE para efeitos de cumprimento, 

com o desempenho das emissões de GEE, de forma a contribuir para a literatura existente 

sobre a relação divulgações ambientais - desempenho ambiental. Esta relação tem incidido, 

em particular, sobre as divulgações ambientais voluntárias, já que o relato obrigatório 

contempla aquelas matérias, ainda que residualmente. O comércio de emissões, enquanto 

instrumento previsto pelo Protocolo de Quioto, veio gerar algumas problemáticas ao relato 

financeiro, nomeadamente, a interpretação contabilística das transações relacionadas, para 

efeitos de cumprimento. Criaram-se diferenças de opinião entre organismos reguladores, 

contabilistas, auditores ou stakeholders. Não obstante, um dos propósitos do comércio de 

emissões é, precisamente, a internalização dos custos de poluir por parte das entidades 

empresariais. O objetivo do estudo vai ao encontro da relação divulgações ambientais-

desempenho ambiental, mas com uma nova perspetiva associada ao relato financeiro. As 

divulgações ambientais são mensuradas frequentemente na literatura, através de índices de 

divulgação. Porém, em relação ao comércio de emissões baseado no sistema cap-and-

trade, estudos descritivos prévios (Lovell et al., 2010; Warwick e Ng, 2012; Black, 2013) 

identificam abordagens contabilísticas adotadas pelas entidades, que podem ter sido, ou 

não, introduzidas por um regulador. Assim, o nível de transparência da informação 

financeira sobre a exposição ao CELE pode ser identificado quer através de um índice de 

divulgação, quer através de uma abordagem contabilística, ambas informativas para os 

stakeholders. Estas medidas são consideradas como incrementos da transparência do relato 

financeiro, já que consistem na divulgação da substância económica de transações que, por 

estarem diretamente relacionadas com um mercado ativo, consubstanciam valores 

financeiros. Este argumento é de extrema importância já que o sistema de grandfathering 

que esteve, e está, na base do CELE, conduz frequentemente à questão da materialidade 

das transações, que se sobrepõe à natureza relevante das mesmas. Verificadas as 

condicionantes expostas na literatura, pretendeu-se responder à seguinte questão de 

investigação: 

Q4). A transparência do relato financeiro, referente à exposição ao CELE para 

efeitos de cumprimento, é influenciada pelo desempenho das emissões de GEE? 
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Os resultados obtidos apontam para a redução da transparência do relato financeiro quando 

se verificam níveis de desempenho de emissões de GEE mais elevados. Em particular, a 

redução é verificada quando as entidades adotam as IFRS, já que, quando se considera a 

divulgação do período anterior, não é obtida evidência empírica daquela associação para o 

relato em normas nacionais. A associação negativa, do desempenho ao relato financeiro 

em IFRS, poderia ser justificada pela não ocorrência, i.e., a redução do índice de divulgação 

por um melhor rácio de desempenho seria consequência de emissões de GEE cobertas pelas 

licenças detidas. Mas, também se verifica a redução dos índices de divulgação em IFRS 

relativos a licenças de emissão (“boas notícias”), quando os níveis de desempenho das 

emissões de GEE aumentam. Por outro lado, o índice de divulgação sobre licenças de 

emissão aumenta por menores rácios de desempenho. Assim, conclui-se que as entidades 

que relatam em IFRS aumentam a transparência da informação financeira sobre as 

transações provenientes do CELE, quando apresentam uma medida de ecoeficiência mais 

reduzida. O juízo profissional das entidades relatoras em IFRS apresenta, portanto, menos 

informação aos stakeholders, na presença de um desempenho ambiental favorável à 

entidade, mas mais informação perante desempenhos ambientais menos favoráveis. 

Conclui-se, também, que não existe uma abordagem contabilística específica que espelhe 

o bom desempenho das emissões de GEE, mas que são entidades com menores rácios de 

desempenho que tiveram maior probabilidade de adotar abordagens como a do subsídio do 

governo, a net liability approach ou a do apêndice à NCRF 26. Assim, as entidades adotam 

quer abordagens brutas quer abordagens líquidas, para espelhar o seu desempenho 

ambiental relacionado com as emissões de GEE. Há, contudo, a relevar, que se conclui por 

existir uma probabilidade de divulgação de políticas off-balance sheet ou de não 

divulgação, que está positivamente associada ao desempenho das emissões de GEE. 

Sugere-se, portanto, que uma análise positiva à medida de ecoeficiência, induz à não 

divulgação de informação financeira. Estes resultados indicam que, face ao relato de 

emissões de GEE abaixo das atribuições gratuitas, que deveriam, por teoria, conduzir à 

redução das emissões de GEE para níveis estabelecidos pelo Protocolo de Quioto, as 

entidades não sentem a necessidade de incluir no seu relato financeiro as transações 

gratuitas (em particular se for associado o custo histórico à atribuição). Nesse sentido, a 

fase seguinte do estudo, associou o desempenho das emissões de GEE ao facto de a 

entidade poder considerar no seu relato financeiro as questões de materialidade, na ótica 

da relevância, dando assim aplicabilidade ao prescrito nas estruturas conceptuais em vigor. 

Relacionou-se com a medida de desempenho o fator “cumprimento”, i.e., o desempenho 
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das emissões de GEE quando a entidade está a relatar emissões de GEE abaixo do limite 

atribuído gratuitamente pelo PNALE (entidades under-cap e over-cap). Este cumprimento 

seria, então, a base de justificação para baixos níveis de transparência do relato financeiro, 

considerando os normativos contabilísticos que lhe estavam subjacentes. Não foram 

obtidos resultados distintos que permitam inferir uma influência significativa de redução 

do nível de transparência face ao desempenho das emissões de GEE, no caso de a entidade 

relatar o cumprimento com o limite de emissões transmitido nas LEAG. Conclui-se sim, 

por uma influência negativa do desempenho das emissões de GEE no nível de transparência 

do relato financeiro em IFRS, no caso de relatar à C.E. o cumprimento das emissões de 

GEE face às licenças atribuídas gratuitamente, assim como no caso de não cumprimento. 

Não é possível argumentar que entidades que relatam emissões de GEE acima do limite 

atribuído gratuitamente são mais transparentes no relato financeiro do que as que emitem 

dentro do limite. A abordagem do subsídio do governo apresenta menor probabilidade de 

ser adotada por parte de entidades que, apesar de relatarem emissões abaixo do limite 

atribuído, obtêm também um menor desempenho de emissões de GEE. Verifica-se que o 

nível de transparência do relato financeiro é comprometido pela probabilidade de não 

adoção de uma abordagem contabilística que, ainda que a entidade esteja perante a emissão 

de GEE dentro do limite atribuído. Uma justificação possível é a preferência, por parte das 

entidades que relatam em IFRS, pela adoção de abordagens líquidas quando estão a emitir 

GEE abaixo do limite que lhes é atribuído gratuitamente. 

O quadro 20 resume a validação das hipóteses formuladas:  

 

Quadro 20: Resumo da validação da hipótese de investigação H2 

Hipótese Relação esperada Validação Resultado 

H2.1 Não há associação 
Verificada 

parcialmente 

Não foi verificada uma relação entre o desempenho das emissões de GEE e o nível 

de transparência do relato financeiro, em termos gerais. 

Foi verificada uma influência negativa do desempenho das emissões de GEE no 

índice de divulgação do relato financeiro em IFRS. 

Foi verificada uma probabilidade de associar rácios maiores de desempenho das 
emissões de GEE na adoção de políticas off-balance sheet e na estratégia de não 

divulgação de informação; e de associar rácios menores de desempenho das emissões 

de GEE às abordagens do subsídio do governo, net liability e NCRF 26. 

H2.2 

Não há associação 

quando as emissões 

de GEE não 

excedem as LEAG 

Verificada 

parcialmente 

Não foi verificada uma relação entre o desempenho das emissões de GEE no caso de 
este estar enquadrado pelo relato do cumprimento do limite de emissões de GEE 

(atribuído pelas LEAG pelo PNALE); 

A influência negativa do desempenho das emissões de GEE no índice de divulgação 
do relato financeiro em IFRS é evidenciado quer a entidade relate cumprir com o 

limite atribuído ou não; 

A abordagem do subsídio do governo tem menor probabilidade de ser adotada por 
entidades que apresentam menores desempenhos de emissões de GEE quando 

relatam cumprir com o limite atribuído. 
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Capítulo 8. A influência das emissões de gases com efeito de 

estufa e da transparência do relato financeiro em 

medidas de desempenho 

 

8.1. Introdução 

Os sistemas cap-and-trade foram inicialmente desenhados de forma a gerar uma dupla 

eficácia: manter as emissões de GEE abaixo do limite atribuído gratuitamente, e fazê-lo 

sem prejudicar economicamente as entidades. 

A implementação do CELE, em 2005, colocou à comunidade em geral, questões relevantes 

sobre o seu efeito económico-financeiro nas empresas. Desde o início, tornou-se aparente 

que a internalização de preocupações ecológicas para as transações quotidianas das 

entidades, teriam um impacto no relato financeiro (Bebbington e Larrinaga-González, 

2008). Assim, o reconhecimento das emissões de GEE nas contas anuais afetaria, 

possivelmente de forma negativa, as medidas de desempenho baseadas na contabilidade 

(Clarkson et al., 2015; Liu et al., 2016). Colocam-se, então, duas problemáticas de impacto 

nas medidas de desempenho: o impacto das emissões de GEE e o impacto das políticas de 

relato financeiro adotadas. Sobre a primeira, a hipótese it pays to be green de Porter (Porter, 

1991; Porter e van der Linde, 1995), sugere que entidades ambientalmente pró-ativas 

podem alcançar melhores medidas de desempenho, as ditas situações win-win. Estudos 

empíricos anteriores examinam a relação emissões de GEE – desempenho económico-

financeiro (Delmas e Nairn-Birch, 2011; Abrell et al., 2011; Busch e Hoffmann, 2011; 

Iwata e Okada, 2011; Figge e Hahn, 2012; García-Sánchez e Prado-Lorenzo, 2012; 

Hatakeda et al., 2012; Nishitani et al., 2013; Qi et al., 2014; Gallego-Álvarez et al., 2015; 

Rokhmawati et al., 2015; Capece et al., 2017; Liu et al., 2016; Manrique e Martí-Ballester, 

2017; Makridou et al., 2019), tentando avaliar the cost of being green, em linha com a 

preocupação crescente de que as emissões de GEE teriam um efeito significativo sobre a 

atividade das entidades. A literatura não fornece uma conclusão comum: alguns autores 

encontraram evidências de uma associação negativa entre as emissões de GEE e medidas 

de desempenho (Iwata e Okada, 2011; García-Sánchez e Prado-Lorenzo, 2012; Liu et al., 

2016), enquanto outros defendem uma relação positiva (Delmas e Nairn-Birch, 2011; 
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Hatakeda et al., 2012; Rokhmawati et al., 2015) e outros não encontram uma relação 

significativa (Abrell et al., 2011; Busch e Hoffmann, 2011). 

A problemática do impacto do relato financeiro de licenças de emissão e emissões de GEE 

nas medidas de desempenho baseadas na contabilidade, está diretamente relacionada com 

a adoção de políticas contabilísticas alternativas pelas entidades. A falta de orientação do 

IASB é um fator motivador para a adoção de perspetivas discricionárias (Larrinaga, 2014), 

comprometendo a comparabilidade das demonstrações financeiras e, consequentemente, a 

avaliação do desempenho da empresa (EFRAG, 2005; Inchausti, 2007; Deloitte, 2007; 

KPMG, 2008; Ertimur et al., 2010, 2017; Lovell et al., 2010; Haupt e Ismer, 2011; Gallego-

Álvarez et al., 2015).  

Não foi encontrado na literatura evidência empírica da influência, se alguma, do nível de 

transparência do relato financeiro sobre LEAG e emissões de GEE, nas medidas de 

desempenho da entidade. Porém, na perspetiva de divulgações voluntárias, é argumentado 

que as possíveis consequências económicas surgem de maiores emissões de GEE, que 

conduzem a um esforço de redução destas, o que, por sua vez, aumenta a probabilidade de 

um relato transparente (Luo et al., 2012; Liu et al., 2016). Não obstante, quando se trata da 

escolha da informação a divulgar, mesmo na presença de regulação, aquela surge como 

resposta à exposição da entidade em diferentes circunstâncias (Criado-Jiménez et al., 

2008), podendo ser uma opção entre cumprir ou rejeitar a norma, ou omitir informação.  

Estas relações sugerem que as emissões de GEE afetam as medidas de desempenho 

baseadas na contabilidade, e que mesmo na presença de relato obrigatório, as entidades 

podem adotar estratégias para a divulgação (ou omissão) das transações que surgem do 

CELE, de forma a afetar aquelas medidas de desempenho.  

 

Este capítulo propõe responder à seguinte questão de investigação: 

Q5: As medidas de desempenho baseadas na contabilidade são influenciadas pelas 

emissões de GEE, reportadas no âmbito do CELE, e pela transparência do respetivo 

relato financeiro? 

 

No decorrer deste trabalho foram apurados alguns argumentos que condicionariam o efeito 

quer das emissões de GEE no desempenho económico-financeiro da entidade, quer das 

respetivas divulgações financeiras. Assim, foram colocadas as seguintes sub-questões que 

derivam da questão de investigação Q5: 
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Q5.1: As medidas de desempenho baseadas na contabilidade são influenciadas pelas 

emissões de GEE, sujeitas ao relato do cumprimento com os limites atribuídos 

gratuitamente no âmbito do CELE, e pela transparência do respetivo relato financeiro? 

 

Q5.2: As medidas de desempenho baseadas na contabilidade são influenciadas pelas 

emissões de GEE e pela transparência do respetivo relato financeiro, sujeita ao relato do 

cumprimento com os limites atribuídos gratuitamente no âmbito do CELE? 

 

Q5.3: As medidas de desempenho baseadas na contabilidade são influenciadas pelas 

emissões de GEE e pela transparência do respetivo relato financeiro preparado em 

IFRS? 

 

Q5.4: As medidas de desempenho baseadas na contabilidade são influenciadas pelas 

emissões de GEE e pela transparência do respetivo relato financeiro preparado em 

IFRS, sujeita ao relato do cumprimento com os limites atribuídos gratuitamente no 

âmbito do CELE? 

 

O restante capítulo está organizado da seguinte forma: a secção 8.2 respeita à revisão da 

literatura e ao desenvolvimento das hipóteses de investigação, a secção 8.3 descreve a 

metodologia, a secção 8.3 apresenta e discute os resultados e, por último, a secção 8.3 

expõe as conclusões. 

 

 

8.2. Revisão da literatura e hipóteses de investigação 

8.2.1. As emissões de gases com efeito de estufa e as medidas de desempenho 

Os riscos potenciais gerados pelos sistemas de comércio tornaram-se um elemento 

essencial quando se trata de analisar o desempenho financeiro de uma entidade (Matsumura 

et al., 2014). O consenso na literatura afirma que o cumprimento de qualquer forma de 

regulação ambiental provavelmente afetará os custos da empresa, influenciando o 

desempenho económico-financeiro. Mas a ambiguidade da questão é definir, até que ponto 

esses custos, incluindo os de conformidade, influenciam os resultados futuros da empresa 

(Clarkson et al., 2015). Tendo por base a hipótese it pays to be green de Porter (1991) e 
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Porter e van der Linde (1995), a redução da poluição irá coincidir com a melhoria dos 

processos de produção e com a definição do uso de determinados recursos. Recentemente, 

Makridou et al., (2019) concluem que quer as variáveis económicas quer as relacionadas 

com a energia, afetam significativamente a rendibilidade da empresa. Estas questões 

sublinham a necessidade de a literatura proporcionar respostas adicionais ao impacto que 

as emissões de GEE, reguladas por legislação ambiental, estão a proporcionar nas medidas 

de desempenho das entidades. A regulação de comércios de emissão como o CELE, impõe 

às entidades um esforço financeiro adicional (Bebbington e Larrinaga-González, 2008), 

seja de investimento para manter as emissões de GEE dentro do limite ou através da compra 

das licenças para cobrir as emissões excedentes. Engels (2009) mostrou que as empresas 

envolvidas nos mercados de carbono possuem um baixo nível de conhecimento em relação 

à redução de emissões de GEE. Mas, García-Sánchez e Prado-Lorenzo (2012) argumentam, 

que as empresas têm um interesse limitado em desenvolver práticas para reduzir os GEE, 

uma vez que os custos de o fazer são bastante significativos e os seus efeitos sobre o 

desempenho financeiro não são claros.  

Na perspetiva de que a regulação das emissões de GEE podem gerar uma situação win-win, 

Figge e Hahn (2012) referem que somente o melhor desempenho das emissões de GEE 

diminuirá o impacto financeiro e poderá até gerar lucros, seja pela gestão das emissões de 

GEE ou pela criação de valor nas emissões de GEE. Iwata e Okada (2011) concluem que 

as evidências empíricas da relação desempenho financeiro-emissões de GEE clarificam 

como as medidas de desempenho incorporam o comportamento ambiental das entidades. 

São vários os estudos que se concentram na relação entre as emissões de GEE e medidas 

de desempenho da entidade, seja no âmbito de sistemas de comércio (Busch e Hoffmann, 

2011; Figge e Hahn, 2012; García-Sanchez e Prado-Lorenzo, 2012; Rokhmawati et al., 

2015; Liu et al., 2016), ou em outros sistemas de controlo de emissões de gases poluentes 

(Hart e Ahuja, 1996; Russo e Fouts, 1997; Iwata e Okada, 2011; Matsumura et al., 2014; 

Gallego-Álvarez et al., 2015). Esses estudos podem ser caracterizados pelas variáveis 

escolhidas como proxies do desempenho: variáveis baseadas na contabilidade e variáveis 

baseadas no mercado. A escolha por um tipo de variável tem conduzido os investigadores 

a resultados diferentes, mesmo dentro dos dois grupos mencionados, devido à diversidade 

de medidas de desempenho utilizadas (Gallego-Álvarez et al., 2015). Não obstante ao 

desenvolvimento dos mercados, e à perspetiva dos mercados de capitais quanto à 

relevância do valor das entidades, o presente estudo incide nas análises mais imediatas, que 

refletem a eficiência interna das entidades, influenciada pelo desempenho ambiental da 
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entidade (Van Beurden e Gossling, 2008). Esta opção é feita à semelhança de alguns 

estudos passados que se focam na relação entre desempenho ambiental e desempenho 

baseado em medidas contabilísticas (Russo e Fouts, 1997; Stanwick e Stanwick, 2000; 

Gallego-Álvarez et al., 2015). 

 

A literatura existente, ao abordar o efeito que as emissões de GEE têm em medidas 

baseadas na contabilidade, apresenta resultados que, além de não conclusivos, são distintos. 

Considerando a ROA como medida de desempenho operacional, Hart e Ahuja (1996), King 

e Lenox (2002), Iwata e Okada (2011), Fujii et al. (2012), Qi et al. (2014) e Hassan e 

Romilly (2018), concluem por situações win-win, em que as emissões de GEE têm uma 

associação negativa à ROA, propondo que a redução de emissões de GEE está 

positivamente ligada ao desempenho operacional de uma entidade. Do outro lado, 

encontram-se os estudos que argumentam por uma relação win-lose (Delmas e Nairn-Birch, 

2011; Hatakeda et al., 2012; e Rokhmawati et al., 2015), em que a redução das emissões 

de GEE geram um decréscimo na ROA. Delmas e Nairn-Birch (2011) e Rokhmawati et al. 

(2015) argumentam que este resultado pode ser consequência da falta de regulamentação 

contabilística, que permite a não internalização dos respetivos custos, ou que os incentivos 

à redução de emissões não são suficientes e as penalizações são leves, tornando as 

regulamentações ambientais ineficientes no seu propósito. Ainda a distinguir os resultados 

da relação entre a ROA e as emissões de GEE, Busch e Hoffmann (2011) concluem pela 

falta de significância, sugerindo que controlar as emissões de GEE, de forma eficiente e 

lucrativa, pode não exigir mais recursos de uma entidade ou que é necessário reduzir 

investimentos em projetos de proteção ambiental em tempos de crise económica. 

No que respeita à ROE, entendida como uma medida de desempenho financeiro, Gallego-

Álvarez et al. (2015) concluíram que a redução das emissões de GEE gera um impacto 

positivo, dando assim suporte à hipótese win-win, e Hart e Ahuja (1996) apenas concluem 

por essa associação em dois anos do seu estudo. Busch e Hoffmann (2011) e Iwata e Okada 

(2011) não apresentaram resultados significativos para a ROE, e os sinais dos coeficientes 

obtidos para a intensidade das emissões são contrários: positivo para os primeiros e 

negativo para os segundos.  

Ao considerarmos a relação com a ROS, uma medida de desempenho económico de curto 

prazo, Fujii et al. (2012) e Rokhmawati et al. (2017) concluem por uma associação positiva 

com as emissões de GEE, evidenciando que uma redução nas emissões de GEE não dá 

origem a um melhor desempenho, contribuindo para a literatura de situações win-lose. Hart 
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e Ahuja (1996), por outro lado, verificaram a influência positiva das emissões de gases na 

ROS, apoiando a hipótese it pays to be green de Porter (1991) e Porter e van der Linde 

(1995). Iwata e Okada (2011) concluíram que as emissões de GEE não tinham um efeito 

significativo na ROS, devido à falta de significância na amostra global. Contudo, para as 

indústrias mais poluentes, a relação era positiva. 

 

Note-se ainda, que a literatura existente apresenta evidência empírica para relações não 

lineares entre o desempenho das emissões de GEE e o desempenho financeiro (García-

Sánchez e Prado-Lorenzo, 2012; Broadstock et al., 2016). Os autores sugerem a existência 

de uma relação em U invertido (curva de Kuznets). García-Sánchez e Prado-Lorenzo 

(2012) obtêm resultados que sugerem uma relação linear negativa entre práticas 

sustentáveis para as emissões de GEE e a ROA (mas não para o rácio market-to-book). No 

entanto, Broadstock et al. (2016) concluem que a relação sugerida é verificada quando as 

medidas de desempenho são baseadas em métricas monetárias (por exemplo, vendas, 

EBITDA, EBIT), mas a evidência é menos forte quando se usam medidas baseadas em 

rácios.  

 

Os resultados da literatura que incide na relação desempenho económico-financeiro – 

emissões de GEE são, portanto, inconclusivos. Para o presente estudo é importante 

considerar a influência das emissões de GEE nas medidas de desempenho, pois capturam 

o impacto que aquelas têm em várias características da empresa, incluindo a transparência 

do relato financeiro. Assim, considerando que a intensidade das emissões podem 

proporcionar um efeito nos resultados contabilísticos, é introduzida a seguinte hipótese de 

investigação, não direcional, devido às conclusões distintas encontradas na literatura:  

 

H3.1: As emissões de GEE influenciam as medidas de desempenho. 

 

No capítulo 7 argumentou-se que emitir GEE até ao limite atribuído gratuitamente pelo 

CELE era um fator influenciador da transparência do relato financeiro da entidade. Apesar 

de não se concluir por uma diferença significativa entre entidades que emitiam GEE acima 

ou abaixo das LEAG (secção 7.4.3), verificou-se uma correlação negativa entre a variável 

que expunha emissões de GEE abaixo do limite atribuído gratuitamente (e também com o 

desempenho das emissões controlado por cumprimento) e as medidas de rendibilidade, 

ROA e ROE. Conforme referido anteriormente, os sistemas de comércio são 
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frequentemente apontados como uma externalidade negativa para o desempenho das 

entidades (Anger e Oberndorfer, 2008; Bebbington e Larrinaga-González, 2008; Clarkson 

et al., 2015). Mas Anger e Oberndorfer (2008) afirmam que essa relação pode depender da 

resposta das entidades à regulação: se incorporam os custos como sendo custos associados 

à produção ou se os investimentos realizados minimizam, e até mesmo rentabilizam, a 

reação. De acordo com Anger e Oberndofer (2008), Abrell et al. (2011), Yu (2013) ou 

Makridou et al. (2019), o relato do cumprimento com o limite atribuído para emissões de 

GEE deve ser considerado na relação com os resultados das entidades, porque as empresas 

que obtiveram mais licenças em relação às suas emissões reais (e retiveram ou venderam 

o excesso) apresentam um padrão de mitigação daquelas emissões distinto das empresas 

que receberam relativamente menos licenças. Há ainda a considerar, que o comportamento 

de um determinado período pode influenciar os comportamentos nos períodos 

subsequentes: a entidade que ficou abaixo do limite pode escolher comercializar as licenças 

de emissão em excesso, realizando então possíveis ganhos no CELE ou reter as licenças 

em excesso para uso em períodos subsequentes; a entidade que ficou acima do limite 

atribuído terá de adquirir licenças de emissão no mercado. Não obstante aos argumentos 

apresentados, as conclusões da literatura apontam para a falta de associação significativa. 

Abrell et al. (2011) não apresentam evidências estatísticas que apoie uma relação direta de 

pertencer ao CELE com a rendibilidade da empresa, assim como também não apresenta 

evidências nas subamostras que representam as entidades under-cap e over-cap. Yu (2013) 

encontrou uma relação distinta e significativa entre rendibilidade e entidades under-cap e 

over-cap para um ano de seu estudo, mas não para os dois anos.  

Assim, propõe-se uma segunda hipótese de relação entre as emissões de GEE e as medidas 

de desempenho baseadas na contabilidade. Considera-se que, se os custos de poluir são 

internalizados pelas entidades – afetando, portanto, o próprio relato financeiro - e que na 

ótica de retenção ou de venda do excesso, o relato do cumprimento com o limite atribuído 

– uma observação under-cap - apresenta também um impacto nos resultados da entidade. 

Não obstante, a literatura existente não apresenta estudos empíricos que concluam por uma 

associação significativa. Adicionalmente, os resultados obtidos no capítulo 7 sugerem a 

não associação. Assim, é formulada a seguinte hipótese de investigação: 

 

H3.2: As emissões de GEE influenciam as medidas de desempenho, não de forma 

dependente do relato do cumprimento com o limite de emissões atribuído 

gratuitamente. 
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8.2.2. A transparência do relato financeiro e as medidas de desempenho 

Literatura prévia tem incidido no estudo das relações tricotómicas: desempenho 

económico-financeiro, desempenho ambiental e divulgações ambientais (Blacconiere e 

Northcut, 1997; Campbell et al., 1998, 2003; Al-Tuwaijri et al., 2004; Saka e Oshika, 2014; 

Liu et al., 2016; Hassan e Romilly, 2018), sugerindo que o impacto negativo da poluição 

ambiental no desempenho da entidade pode ser aliviado através da divulgação. Mas é nas 

relações dicotómicas que a literatura mais reincide. Estudos anteriores (Patten, 2002; 

Sarumpaet, 2005; Clarkson et al., 2008; Freedman e Jaggi, 2011; Iatridis, 2013; Qian e 

Schaltegger, 2017) incidem sobre a relação desempenho ambiental-divulgações voluntárias 

ambientais. No capítulo 7 deste trabalho, focou-se a influência do desempenho das 

emissões de GEE nas divulgações financeiras ambientais (a relação desempenho ambiental 

- divulgações ambientais). Concluiu-se por um aumento da transparência do relato 

financeiro por desempenhos mais reduzidos, indiciando que entidades mais poluentes 

aumentam as divulgações no relato obrigatório. Na secção 8.2.1, foi exposta a literatura 

existente que fornece evidência empírica sobre a influência que as emissões de GEE 

poderão ter no desempenho económico-financeiro, em particular, pelo reflexo que pode 

trazer quanto à internalização das emissões de GEE nos resultados contabilísticos da 

entidade (a relação desempenho ambiental – desempenho económico-financeiro). 

Pretende-se, no seguimento, estabelecer a influência concomitante, do nível de 

transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE nas 

medidas de desempenho baseadas na contabilidade. São vários os estudos que referem que 

o tratamento contabilístico proposto pela IFRIC 3 tinha como consequência a volatilidade 

nos resultados, devido ao mismatch de mensuração entre a licença de emissão e a emissão 

de GEE (EFRAG, 2005; Giner-Inchausti, 2007; Deloitte, 2007; KPMG, 2008; Ertimur et 

al., 2010, 2017; Lovell et al., 2010; Haupt e Ismer, 2011). Note-se que, os próprios 

princípios contabilísticos referem que, para o relato financeiro ser útil aos stakeholders, 

tem de haver correspondência entre aquele e a posição financeira, o desempenho e os cash-

flows. A transparência do relato financeiro é, portanto, uma medida para a interpretação e 

disseminação da informação financeira divulgada aos stakeholders. Bushman, Piotroski e 

Smith (2004) definem a transparência como a disponibilidade de informação específica da 

empresa ao público em geral e, mais precisamente, a transparência do relato financeiro 

relevante e fiável com a intensidade e tempestividade das divulgações financeiras. Barth e 

Schipper (2008) concluem que a transparência é uma característica desejável no relato 
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financeiro e identificam características que a potencializam, seja por reflexo da substância 

económica ou por melhorar a comparabilidade da informação. Assim, os níveis de 

transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE, enquanto 

medida interpretativa da correspondência entre as políticas contabilísticas adotadas e o 

desempenho, pode proporcionar evidência de variações nos resultados contabilísticos. 

A relação entre a transparência do relato financeiro e medidas de desempenho encontra-se 

parcamente na literatura, considerando quer medidas de desempenho baseadas no mercado 

quer medidas de desempenho baseadas na contabilidade (Aksu e Kosedag, 2006). Ertimur 

et al. (2010, 2017), com base em demonstrações financeiras ex ante, concluíram que os 

tratamentos contabilísticos alternativos para as transações dos mercados, baseados em 

sistema cap-and-trade, têm efeitos substancialmente diferentes nos resultados da entidade. 

Na perspetiva de value relevance, Moneva e Cuellar (2009) concluíram que o mercado 

reage positivamente às divulgações financeiras ambientais. Em relação aos efeitos das 

abordagens contabilísticas usadas para o relato das transações provenientes de comércios 

de emissões, Veith et al. (2009) indicam que as abordagens líquidas baseadas no custo 

providenciam informação adicional face às abordagens brutas, incluindo as que são 

baseadas no valor de mercado. Nguyen e Tran (2019) argumentam que existe uma relação 

entre o nível de divulgações ambientais e o desempenho financeiro, por uma influência 

positiva do primeiro no segundo. Os autores argumentam que as entidades não divulgam a 

informação ambiental de forma apropriada, fazendo-o sob o modelo da relação empresa-

mãe-subsidiária. 

Literatura prévia (Neu et al., 1998; Cormier e Magnan, 2003) conclui que as entidades 

rentáveis podem ser mais transparentes em relação às suas atividades internas. Não 

obstante, é visível que, no caso das divulgações financeiras das transações associadas ao 

CELE para efeitos de cumprimento, proporcionar mais informação pode ser penalizador, 

já que pode ser associado a excesso de emissões e/ou a aquisições de licenças de emissão. 

Estas interpretações podem dar origem a estratégias de relato financeiro: à divulgação 

completa das transações através de abordagens brutas, à divulgação de transações que 

espelhem apenas o efeito de emissões acima de LEAG através de abordagens líquidas, ou 

à não divulgação. Com este raciocínio em mente, o paradigma antropológico-indutivo 

(Riahi-Belkaoui, 2005) incide no valor das práticas contabilísticas existentes como uma 

preocupação para as relações com os stakeholders, em particular no seu efeito no 

desempenho económico. Ainda que, no âmbito do paradigma, os objetivos sejam o 

entendimento, a explanação e a predição de práticas contabilísticas existentes, pretende-se 
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apenas entender as consequências mais imediatas do relato financeiro efetuado no 

desempenho económico-financeiro da entidade. Como o foco deste estudo é em medidas 

baseadas na contabilidade, argumenta-se que os níveis de transparência do relato financeiro 

correspondem à forma como uma entidade decide expor as transações provenientes do 

CELE, e que têm impacto direto nas medidas de desempenho. Estudos prévios, que incidam 

no efeito que a transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de 

GEE têm vindo a apresentar nos resultados contabilísticos, parecem ser raros. Com esta 

lacuna na literatura, a formulação da seguinte hipótese de investigação, assume que o nível 

de transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE está, 

quanto muito, a alisar as medidas de desempenho: 

 

H4.1: A transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissão de 

GEE não influencia de forma significativa as medidas de rendibilidade. 

 

Quando são consideradas as bases de apresentação do relato financeiro, Molenaar (2009) 

refere que as lacunas específicas das normas do IASB possibilitam aos órgãos de gestão 

das entidades, interpretações flexíveis de factos económico-financeiros. Não obstante, é 

comummente aceite que as IFRS resultam em divulgações financeiras de maior qualidade, 

quando comparadas com normas nacionais e, portanto, limitam a consideração profissional 

em relatar resultados que sejam menos refletivos do desempenho económico da entidade 

(Barth et al., 2008). Por outro lado, uma vez que os critérios para aplicação das políticas 

contabilísticas sobre licenças de emissão e emissões de GEE não estão definidos e, assim, 

podem ser baseados no julgamento profissional, as entidades que aplicam as IFRS podem 

apresentar menor variabilidade nos resultados contabilísticos (maior alisamento). Mas 

Apergis et al. (2013) argumentam que a adoção das IFRS sugere melhores divulgações 

contabilísticas sobre emissões de GEE, que por sua vez, podem apresentar um impacto 

direto na forma como as empresas lidam com a meta de redução de emissões de GEE, 

melhorando a eficiência nos gastos de investigação e desenvolvimento. No capítulo 6 deste 

estudo, conclui-se que as entidades que adotam as IFRS têm maior probabilidade de adotar 

a abordagem do subsídio do governo ou a net liability approach, a primeira é uma 

abordagem bruta baseada em valores de mercado, e a segunda, é uma abordagem líquida. 

Adicionalmente, foi verificado uma influência positiva na probabilidade de adoção de 

políticas off-balance sheet e da estratégia de não divulgação. No geral, concluiu-se que a 

transparência do relato financeiro está negativamente associada com a adoção do 
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normativo contabilístico internacional. Leuz e Wysocki (2008) argumentam que mais 

transparência no relato financeiro pode ser penalizadora, e que as entidades podem estar 

melhor informadas sobre o custo-benefício das práticas contabilísticas adotadas. Os autores 

concluem que, apesar da importância de a transparência do relato ser uma questão 

recorrente, a investigação sobre os custos e benefícios do relato financeiro e da regulação 

é limitada; e incluem pouca orientação sobre as consequências económicas da divulgação. 

Não foi verificada a existência de literatura prévia que incida sobre a relação entre os 

resultados contabilísticos e o nível de transparência do relato financeiro sobre licenças de 

emissão e emissões de GEE. Assim, não se argumenta de forma direcional sobre o 

incentivo que a lacuna de um tratamento contabilístico específico proporciona na 

variabilidade dos resultados contabilísticos. Por outro lado, a lacuna na literatura permite 

argumentar que a transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões 

de GEE em IFRS não está associada a uma variabilidade das medidas de desempenho. 

Nesse sentido, é formulada a seguinte hipótese de investigação: 

 

H4.2: A transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissão de 

GEE em IFRS não influencia de forma significativa as medidas de rendibilidade. 

 

No capítulo 7 foi argumentado que o relato de emissões de GEE acima das LEAG poderia 

influenciar a transparência do relato financeiro. Consequentemente, este facto pode influir 

no desempenho das entidades, de forma distinta entre entidades que relatam emissões 

abaixo ou acima do cap atribuído. De uma perspetiva económica, os benefícios obtidos por 

uma entidade com o relato financeiro devem superar os custos de dar essa informação. Não 

obstante à regulação dos organismos nacionais, as entidades que divulgam aquela 

informação conseguem relacionar o relato financeiro que efetuam com alguma forma de 

retorno. Criado-Jiménez et al. (2008) argumentaram que o relato é usado para gerir a 

opinião pública sobre o desempenho ambiental da entidade, mesmo em condições de relato 

obrigatório de informações ambientais. Neu et al. (1998) concluíram que empresas com 

diferentes desempenhos ambientais escondem informações para atender à expectativa dos 

stakeholders que apresentam maior pressão. Existem evidências empíricas de que o uso de 

princípios contabilísticos obrigatórios per se, não garante a qualidade do relato financeiro 

(Holthausen, 2009; Jara Bertin e Arias Moya, 2013). Como uma das razões-chave para a 

revogação da IFRIC 3 foi a preocupação em relação à volatilidade que gerava nos 

resultados (EFRAG, 2005; Deac, 2013; Giner, 2014; Ertimur et al. 2010, 2017), a 
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transparência do relato financeiro baseado em abordagens brutas similares pode conduzir 

a uma maior variabilidade nos resultados, mesmo em situação de emissão de GEE até ao 

limite das LEAG. Todavia, os capítulos 5 e 6 deste trabalho, mostram que as abordagens 

do ICAC (de 2006) e da CNC, ou a abordagem do subsídio do governo conforme exposta 

por Ernst & Young (2009), são abordagens reguladas e mais comummente adotadas e, são 

as que ainda sendo similares à abordagem da IFRIC 3, incorporam políticas contabilísticas 

que minimizam aquela volatilidade. Em particular, esta volatilidade é minimizada quando 

as emissões de GEE estão cobertas por LEAG. Assim, é expectável que a divulgação de 

abordagens brutas, com um maior grau de transparência inerente do que as abordagens 

líquidas, alisem os rácios de desempenho. Por outro lado, não é conhecida evidência 

empírica na literatura do efeito da transparência do relato financeiro nos resultados 

reportados pela entidade. Por esse motivo, foram formuladas as seguintes hipóteses de 

investigação: 

 

H4.3: A transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de 

GEE não influencia de forma significativa as medidas de rendibilidade, em particular 

quando divulgam emissões abaixo do limite atribuído gratuitamente. 

 

H4.4: A transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de 

GEE em IFRS não influencia de forma significativa as medidas de rendibilidade, em 

particular quando divulgam emissões abaixo do limite atribuído gratuitamente. 

 

A secção seguinte apresenta a metodologia seguida para este estudo. 

 

 

8.3. Metodologia 

8.3.1. Definição da amostra  

A seleção da amostra teve como base os princípios estabelecidos na secção 4.4.1. Recorda-

se que a amostra inicial é de 88 entidades, para as quais se obtiveram 559 observações no 

período compreendido entre 2008 e 2014. É um painel não balanceado, com gaps 

temporais, uma vez que não se obteve dados para o período de sete anos para todas as 
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entidades, mas considerou-se os dados para os períodos de relato financeiro que eram 

divulgados. 

Porém, o objetivo do presente capítulo é analisar a influência do desempenho das emissões 

de GEE no nível de transparência do relato financeiro. Assim, ponderou-se a ação a tomar 

para as observações incompletas de elementos de emissões de GEE, por falta de auto-

reporte da entidade ou devido às alterações na regulamentação do CELE para setor da 

eletricidade. Williams et al. (2018) referem que os dados em painel permitem controlar 

quer os confounders inobserváveis, quer os regressores endógenos retardados, mas que as 

duas coisas em simultâneo conduz a sérias dificuldades de estimativas. Assim, apesar das 

múltiplas técnicas estatísticas disponíveis para lidar com missing values (Saunders et al., 

2006), para evitar a ambiguidade de estimativas, foi decidido não incorporar no estudo os 

missing values referentes às observações entidade-ano à semelhança de Francoeur et al. 

(2010) ou Trumpp e Guenther (2017). Medeiros (2016) refere que analisar apenas os casos 

completos de dados, potencialmente enviesa o estudo, a não ser que os casos completos 

sejam já uma amostra aleatória da amostra completa, como é o caso. 

Tal como no capítulo 7, foram eliminadas 19 observações face à amostra inicial, das quais: 

7 respeitam a missing values das emissões de GEE por falta de auto-reporte das entidades 

à C.E., 2 por indisponibilidade da informação económico-financeira na base de dados 

Amadeus, e 7 cujo capital próprio era nulo (Papeterie du Banque de France). 

Posteriormente, com a análise dos dados foram também eliminadas 3 observações 

consideradas outliers: 1 relacionada com a variável ambiental em que o desempenho das 

emissões era inferior a -500 e 2 relacionadas com as variáveis de controlo em que o rácio 

debt-to-equity estava inferior a -100. Com estas exclusões da amostra, obteve-se 540 

observações para 85 entidades.  

Ressalva-se que, os modelos estimados consideram o primeiro lag das emissões de GEE (e 

a variável de controlo referente ao crescimento das vendas), os resultados apresentados são 

para 453 observações (ou 433, devido a 20 observações em falta sobre as LEAG, que são 

consideradas missing values). O apêndice II lista o número de observações por entidade. 
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8.3.2. Definição das variáveis  

Ao definir as variáveis deste estudo importa ressalvar que, seguindo o preconizado nos 

capítulos 5, 6 e 7, o nível de transparência do relato financeiro é formulado a partir das oito 

variáveis dummy (I1 a I8) que expressam as políticas contabilísticas adotadas para o 

reconhecimento e mensuração das licenças de emissão e emissões de GEE: I1. Rec LEAG 

- Natureza do reconhecimento das LEAG; I2. Contrap Rec LEAG - Natureza do crédito de 

contrapartida ao reconhecimento das LEAG; I3. Mens inicial LEAG - Base de mensuração 

inicial das LEAG; I4. Mens subs LE - Base de mensuração subsequente das LEAG; I5. Rec 

emissões GEE - Natureza do reconhecimento da obrigação pelas emissões de GEE; I6. 

Mens emissões GEE - Base de mensuração da obrigação pelas emissões de GEE; I7. Rec 

Exc Emissões - Natureza do reconhecimento da obrigação quando a estimativa de emissões 

reais excederem as LE detidas no final de cada período de relato; I8. Rec LEA - Natureza 

do reconhecimento das LE adquiridas para cumprimento das regras do CELE.  

Com a identificação destas políticas contabilísticas foi distinguido o nível de transparência 

do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE com base em duas 

medidas:  

 Índices de divulgação, que proporcionam evidência quantificável da estratégia de 

transparência seguida pelas entidades. 

 Abordagens contabilísticas divulgadas, conforme conceptualizado por reguladores 

e literatura prévia. 

Contudo, as observações de adoção de abordagens contabilísticas verificaram-se em 

número reduzido. Assim, para o presente estudo são apenas considerados os índices de 

divulgação como evidência do nível de transparência do relato financeiro sobre licenças de 

emissão e emissões de GEE. 

 

As secções seguintes desenvolvem a definição das variáveis dependentes, explicativas e de 

controlo, enquadrando-as na literatura existente. O quadro 21 apresenta um resumo dessas 

variáveis, a sua mensuração e as fontes da informação. 
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Quadro 21: Definição das variáveis 

Variável Tipo Descrição Mensuração Fonte 

ROA 

Variável dependente 

Rendibilidade do Ativo 
Rácio EBIT para total do Ativo 

(em €) 

Demonstrações 

Financeiras anuais / 

base de dados 
Amadeus 

ROE 
Rendibilidade do Capital 

Próprio 

Rácio Resultado líquido para total 

do Capital Próprio (em €) 

ROS 
Rendibilidade das 

Vendas 

Rácio EBIT para volume de 

negócios líquido (em €) 

AT 
Rotação do Ativo 

(asset turnover) 

Rácio volume de negócios líquido 

para total do ativo (em €) 

GEE 

Variável independente 

Emissão de GEE Logaritmo das emissões de GEE 

Relatório CE - 

Verified Emissions 

2014 

GEE.CumCap 
Emissões de GEE por 
relato de cumprimento do 

cap 

Assume o valor 0 se não cumpre 

com o cap atribuído; 
Assume o valor do logaritmo das 

emissões de GEE (em toneladas) 

se cumpre com o cap atribuído 

CumCap 

Variável de interação 

com as variáveis 
independentes GEE e 

ID 

Relato do cumprimento 
do cap atribuído 

Variável dicotómica 

(assume o valor 1 se cumpre com 
o cap e 0 se não cumpre com o cap 

atribuído) 

ID 

Variável explicativa 

(nível de transparência 
que considera a 

divulgação de políticas 

off-balance sheet e a 
não divulgação como 

falta de transparência) 

Índice de divulgação 

Assume valores de 0 a 8 

(soma das variáveis dummy I1 a 

I8) 

Demonstrações 

Financeiras anuais e 

Relatório CE - 
Verified Emissions 

2014  

(para determinar o 
relato do 

cumprimento do cap) 

ID.UC 
Índice de divulgação 

considerando o 
cumprimento do cap 

ID.IFRS 
Índice de divulgação em 

IFRS 

ID.IFRS.UC 
Índice de divulgação em 
IFRS e under-cap 

Assume valores de 0 a 8 

(soma das variáveis dummy I1 a 

I8) 

BADF.IFRS 

Variável de interação 

com variável 
independente ID 

Bases de apresentação 

das DF’s 

Variável dummy: 

1 se adota as IFRS  
0 se adota nas normas nacionais 

(PGC português, espanhol ou 

francês) 

IFRS.UC 

Base de apresentação das 

DF’s interagindo com o 
cumprimento do cap 

atribuído 

Variável dummy: 
1 se adota as IFRS e cumpre com o 

limite atribuído nos PNALEs; 

0 se ou não adota as IFRS ou não 
cumpre com o limite atribuído 

Dim 

Variáveis de Controlo 

Dimensão 
Logaritmo do total dos ativos (em 

€) 

Demonstrações 

Financeiras anuais / 
base de dados 

Amadeus 

GSales 
Variação do volume de 

negócios 

Rácio entre a diferença do volume 
de negócios do período t em 

relação a t-1 sobre o volume de 

negócios do período t-1 (em €) 

DebtE Rácio de Leverage 
Rácio total do Passivo para total 

do Capital Próprio (em €) 

CapInt Intensidade do capital 
Rácio total do Ativo para volume 

de negócios líquido (em €)  

Tobin’s-q Variável dependente 
dos testes adicionais 

(amostra reduzida) 

Tobin’s-q 

(Valor de mercado do capital 
próprio + Valor de mercado do 

passivo) / (Valor contabilístico do 

capital próprio + Valor 
contabilístico do passivo) (em €) 

Base de dados 

Amadeus 

MarkCap Valor de mercado 
Logaritmo do valor de Mercado 

(em €) 
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As secções seguintes discutem pormenorizadamente as opções das variáveis do presente 

estudo. 

 

8.3.2.1. Variáveis dependentes  

As medidas de desempenho baseadas na contabilidade são as variáveis dependentes deste 

capítulo. A literatura que incide sobre a relação desempenho financeiro-desempenho 

ambiental-divulgação ambiental e sobre a transparência do relato financeiro-desempenho 

financeiro, divide-se entre o uso de medidas de desempenho baseadas no mercado (como 

o rácio de Tobin’s-q, valor de mercado, retorno das ações) e medidas baseadas na 

contabilidade (como o ROA, ROE, ROS, margem do ativo, crescimento), por vezes 

evidenciando o uso das duas. De facto, as medidas de desempenho baseadas no mercado 

apresentam características distintas das baseadas na contabilidade. Estas últimas são 

baseadas em informação histórica e mais vulneráveis a manipulações (Wang et al., 2014), 

por exemplo, para minimizar os passivos por impostos. As primeiras refletem as perceções 

do mercado sobre o desempenho económico futuro e são menos sujeitas a manipulações, 

contudo, assume a eficiência do mercado, onde a eficiência total é um caso irrealista 

(Hassan e Romilly, 2018). 

 

As medidas baseadas na contabilidade refletem a eficiência interna de uma organização 

(Van Beurden e Gossling, 2011), que pode ser influenciada pelo desempenho ambiental e 

social da mesma. Ganda (2017) refere que os indicadores baseados no relato financeiro 

oferecem mais poder explicativo das divulgações ambientais e são consideradas por Wu 

(2006) um melhor preditor de desempenho do que as medidas baseadas no mercado. 

Broadstock et al. (2016) argumentam sobre a consideração de um intervalo abrangente de 

diferentes medidas de desempenho, já que as entidades têm muitos stakeholders com 

interesses diferentes. Os autores distinguem métricas monetárias de rácios, ambas como 

sendo relativas ao desempenho. 

 

Hart e Ahuja (1996) selecionaram três medidas de rendibilidade para variáveis de 

desempenho: a rendibilidade do ativo - ROA (Russo e Fouts, 1997; Kim, Lee e Yang, 2013; 

Qi et al., 2014; Delmas et al., 2015; Rokhmawati et al., 2015; Ganda, 2017), a rendibilidade 

do capital próprio – ROE (Hart e Ahuja, 1996; Gallego-Álvarez et al., 2015) e a 

rendibilidade das vendas – ROS (Qiu et al., 2016; Rokhmawati et al., 2017). Prado-
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Lorenzo et al. (2009) e Gallego-Álvarez et al. (2015) distinguem a relevância dos dois 

primeiros rácios: a ROA apresenta um ponto de vista mais relacionado com eficiência, a 

capacidade técnica da entidade para gerar lucros (Rokhmawati et al., 2015), enquanto a 

ROE proporciona uma visão mais financeira, refletindo as expectativas dos acionistas. Qiu 

et al. (2016) referem que as divulgações voluntárias ambientais (e sociais) de uma entidade 

estão, teoricamente, relacionadas com as vendas respetivas, tendo selecionado a ROS como 

variável de desempenho. Fujii et al. (2011) fazem notar que o cálculo da ROA não é mais 

do que uma composição dos rácios da ROS com o da rotação do ativo (asset turnover - 

AT). As suas conclusões apontam para a falta de relação significativa entre as emissões de 

GEE e a rotação do ativo, pelo que atribuem a significância daquelas na ROA por 

intermédio da ROS. Abrell et al. (2011) apresentam uma relação forte e positiva entre as 

alterações na rotação do ativo e as alterações nas emissões.  

Assim, foram selecionadas as seguintes variáveis dependentes: a ROA, o rácio entre o 

EBIT e o total do ativo, e as respetivas componentes, a ROS, o rácio do EBIT sobre o 

volume de negócios e a AT, o rácio do volume de negócios sobre o total do ativo; e a ROE, 

o rácio do resultado líquido sobre o total do capital próprio. A tabela 64 evidencia as 

descritivas sumárias das variáveis dependentes. 

 

Tabela 64: Descritivas sumárias das medidas de desempenho baseadas na contabilidade 

Ver quadro 21 para definição das variáveis. 

Variável Obs Média DP Min Max 

ROA 540 0,0517 0,1197 -1,2022 0,5791 

ROE 540 0,1021 0,3392 -2,8407 4,0087 

ROS 540 0,0673 0,2712 -2,9232 0,7685 

AT 540 0,8227 0,5136 0,0082 3,0855 

 

 

8.3.2.2. Variáveis explicativas 

As variáveis explicativas deste estudo são as próprias emissões de GEE e a transparência 

do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE.  

Como proxy da primeira, foi selecionado as emissões de GEE relatadas pela própria 

entidade, de acordo com literatura prévia (Delmas e Nairn-Birch, 2011; Griffin et al., 2012, 

2017; Freedman e Jaggi, 2011; Apergis et al., 2013; Wang, Li e Gao, 2014; Delmas et al., 

2015; Hassan e Romilly, 2018), e aplicado o logaritmo para evitar parâmetros enviesados. 

As emissões de GEE são baseadas em dados disponíveis para cada operador no CELE, 
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divulgados pela C.E.60 . Naquele relatório da C.E., Verified emissions for 2014, obteve-se, 

para cada ano, o nº de emissões de GEE reportadas pelas entidades. Posteriormente, à 

semelhança de estudos anteriores (King e Lenox, 2002; Delmas e Nairn-Birch, 2011; 

Clarkson et al., 2015) identificou-se e agregou-se a informação de cada operador para o 

nível da empresa-relatora. O logaritmo das emissões de GEE entra nos modelos com o 

atraso de um período, uma vez que as alterações nas emissões de GEE (se existirem) podem 

atrasar as variações nas variáveis económicas (Qian e Schaltegger, 2017).  

Para determinar o nível de transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e 

emissões de GEE, recorreu-se às divulgações financeiras efetuadas nos relatórios e contas 

(Steenkamp et al., 2011; Warwick e Ng, 2012; Black, 2013; Veith et al., 2009; Gallego-

Álvarez et al., 2016; Ayaz, 2017). A elaboração de um índice para medir a transparência 

da informação divulgada está de acordo com as práticas da literatura. De acordo com o 

exposto na secção 5.3.1, as variáveis I1.dummy a I8.dummy, servem de base à formulação 

do índice de divulgação, às quais foi atribuído o valor 1 se a entidade divulga uma política 

contabilística para reconhecimento e mensuração de licenças de emissão e emissões de 

GEE, excluindo a política de não reconhecimento de LEAG ou emissões de GEE, e o valor 

0 se não divulga uma política contabilística ou se divulga políticas off-balance sheet. O 

índice de divulgação – ID - de políticas contabilísticas para reconhecimento e mensuração 

de licenças de emissão e emissões de GEE, excluindo a política de não reconhecimento, 

corresponde ao somatório das variáveis dicotómicas I1.dummy a I8.dummy, e varia de 0 a 

8. Um valor igual ao limite superior corresponde à divulgação das políticas contabilísticas 

para todos os sub-índices referidos (I1 a I8), excluindo a política de não reconhecimento, e 

o valor igual ao limite inferior corresponde à não divulgação de informação constante nos 

sub-índices e à divulgação da política de não reconhecimento de LEAG e emissões de GEE. 

 

Pretende-se, também, analisar a influência de três situações específicas na transparência do 

relato financeiro e, por sua vez, nas medidas de desempenho: no caso de as emissões 

reportadas não excederem o limite atribuído (Anger e Oberndorfer, 2008; Abrell et al., 

2011; Yu, 2013; Makridou et al., 2019); quando as bases normativas incluem (ou não) 

princípios contabilísticos específicos para o tratamento contabilístico das transações 

provenientes do CELE para efeitos de cumprimento (Giner-Inchausti, 1997; Cowan e 

                                                 
60 Disponíveis para consulta no site da União Europeia: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry/documentation_en.htm. Última 

consulta em 21/11/2016. 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry/documentation_en.htm
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Gadenne, 2005; Freedman e Jaggi, 2005; Criado-Jiménez et al., 2008); e o caso que 

engloba as duas situações anteriores. Para o efeito foram criadas três variáveis: 

BADF.IFRS, CumCap e IFRS.UC. 

As primeiras duas variáveis foram apresentadas nos capítulos 6 e 7, respetivamente. A 

variável bases de apresentação das demonstrações financeiras em IFRS (BADF.IFRS) é 

uma variável dummy que toma o valor 1 para as observações do relato financeiro em IFRS, 

e o valor 0 para representar observações em normativo nacional, seja ele português, 

espanhol ou francês. A variável CumCap é uma variável dicotómica, que inicialmente 

considera as LEAG anualmente (em toneladas) subtraída das emissões de GEE divulgadas 

(também em toneladas). Se desse cálculo resulta um valor positivo ou nulo, considera-se 

que a entidade está a realizar emissões abaixo do cap atribuído (under-cap); se resulta um 

valor negativo, então assume-se que a entidade ultrapassou o limite gratuito atribuído 

(over-cap). À variável CumCap é atribuído o valor 1 se o número de licenças de emissão 

foi suficiente para cobrir as emissões verificadas (under-cap) e o valor 0 se o número de 

licenças de emissão não foi suficiente para cobrir as emissões verificadas (over-cap). A 

variável IFRS.UC é inserida com o objetivo de analisar a sua influência na transparência 

da informação financeira das entidades que aplicam as IFRS como normativo contabilístico 

e, simultaneamente, reportam emissões abaixo do limite gratuito atribuído pelo CELE, i.e., 

são entidades under-cap. A sua inserção no modelo pretende analisar se a adoção das IFRS 

juntamente com o relato de emissões de GEE dentro do limite, são incentivos determinantes 

na transparência do relato financeiro que, por sua vez, moderam os impactos nas medidas 

de desempenho, baseadas na contabilidade. A tabela 65 apresenta as descritivas sumárias 

das variáveis explicativas. 

 

Tabela 65: Descritivas sumárias das variáveis explicativas 

Ver quadro 21 para definição das variáveis. 

Variável Obs Média DP Min Max 

GEEt-1 453 11,6769 2,1792 3,4965 17,0357 

GEE t-1.CumCap 433 7,8165 5,4919 0 15,6976 

CumCap 520 0,6942 0,4612 0 1 

ID 540 5,0037 2,8875 0 8 

ID.UC 361 4,8670 2,8721 0 8 

ID.IFRS 352 4,7585 3,0450 0 8 

ID.IFRS.UC 235 4,5447 3,0300 0 8 

IFRS.UC 520 0,4519 0,4982 0 1 
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8.3.2.3. Variáveis de controlo 

De acordo com a revisão da literatura são vários os fatores que podem estar diretamente 

relacionados com o desempenho das entidades. Foram selecionados os mais usuais no 

controlo da influência do desempenho ambiental e das divulgações ambientais nas medidas 

de rendibilidade (Russo e Fouts, 1997; King e Lenox, 2002; Iwata e Okada, 2011; Gallego-

Álvarez et al., 2015): a dimensão da entidade, o risco financeiro, o crescimento de vendas 

e a intensidade de capital utilizado. As variáveis de controlo são incluídas com os seguintes 

pressupostos assentes na literatura: os custos políticos e a visibilidade (empresas de maior 

dimensão são submetidas a um maior nível de escrutínio), o nível de financiamento 

(alavancagem como controlo de risco) e as variações na produção (crescimento das vendas 

e intensidade de capital). De forma mais concreta, apresentam-se de seguida os argumentos 

teóricos da literatura existente, por variável, sobre a sua influência nas medidas de 

desempenho. 

 

 Dimensão 

A influência da dimensão da entidade nas questões que relacionam o desempenho 

ambiental com a rendibilidade prende-se com o facto de que empresas de maior dimensão 

têm maior capacidade para investir em tecnologias e sistemas de gestão mais “amigos do 

ambiente” (Sarumpaet, 2005; Rokhmawati et al., 2017). Estudos prévios obtiveram uma 

relação positiva entre medidas de rendibilidade baseadas na contabilidade e a dimensão da 

entidade (Russo e Fouts, 1997; King e Lenox, 2002; Delmas e Nairn-Birch, 2011; Fujii et 

al., 2012; Gallego-Álvarez et al., 2015; Rokhmawati et al., 2015; Manrique e Martí-

Ballester, 2017). Por outro lado, Iwata e Okada (2011), Gallego-Álvarez et al. (2015) não 

encontraram uma relação estatística significativa entre aquelas variáveis. À semelhança 

dos capítulos anteriores foi utilizado o logaritmo do total do ativo como proxy da dimensão 

da entidade. 

 

 Crescimento das vendas 

O crescimento das vendas pode ser visto como uma característica intrínseca ao crescimento 

dos resultados (Francis, Lafond, Olsson e Schipper, 2004). De facto, um maior nível de 

crescimento das vendas permite às entidades alcançar resultados contabilísticos 

consistentes, apesar da volatilidade nas vendas ser afetada positivamente com o nível dos 
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acréscimos (Chambers e Payne, 2011). Estudos prévios, que relacionam o impacto que o 

desempenho das emissões de GEE têm na rendibilidade, enquanto medida baseada na 

contabilidade, concluem por uma influência positiva do crescimento do volume de 

negócios na rendibilidade (Russo e Fouts, 1997; Delmas e Nairn-Birch, 2011; Iwata e 

Okada, 2011; Gallego-Álvarez et al., 2015; Manrique e Martí-Ballester, 2017). 

 

 Rácio Debt-to-equity 

A definição de leverage está associada ao risco da dívida, na medida em que literatura 

prévia indica que os gestores tendem a adotar práticas contabilísticas que evitam a quebra 

de covenants (Iatridis, 2008; Yip et al., 2011). A literatura que relaciona as emissões de 

GEE e a rendibilidade não apresenta resultados comuns para esta variável de controlo, 

devido às medidas usadas e, em alguns casos, devido ao período do estudo. Hart e Ahuja 

(1996), Delmas e Nairn-Birch (2011), Busch e Hoffman (2011), Iwata e Okada (2011), 

Rokhmawati et al. (2015), Manrique e Martí-Ballester (2017) apresentam uma associação 

negativa; King e Lenox (2002), Delmas e Nairn-Birch (2011), Busch e Hoffman (2011), 

Iwata e Okada (2011) não encontram uma relação estatisticamente significativa. O rácio 

debt to equity foi utilizado como proxy para o risco da dívida (Hart e Ahuja, 1996; García-

Ayuso e Larrinaga, 2003; Hassan e Romilly, 2018). 

 

 Intensidade do Capital  

É argumentado que as entidades que são mais intensivas em capital geram as mesmas 

unidades de produção mas requerem mais investimentos (Rokhmawati et al., 2015). É 

expectável, portanto, que um investimento mais intensivo conduza a custos mais elevados, 

reduzindo assim a rendibilidade da entidade. Hart e Ahuja (1996), Russo e Fouts (1997), 

Rokhmawati et al. (2015) apresentam uma associação negativa entre a intensidade do 

capital e medidas de rendibilidade, enquanto King e Lenox (2002), Delmas e Nairn-Birch 

(2011) e Iwata e Okada (2011) não obtêm um resultado estatisticamente significativo. Foi 

utilizado o rácio do total do ativo sobre o total das vendas líquidas para medir a intensidade 

do capital, à semelhança de Russo e Fouts (1997) e Ganda (2017). 

 

As estatísticas descritivas sumárias referentes às variáveis de controlo apresentam-se na 

tabela 66. 
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Tabela 66: Descritivas sumárias das variáveis de controlo 

Ver quadro 21 para definição das variáveis. 

Variável Obs Média DP Min Max 

Dim 540 19,5453 1,9484 14,4998 24,5375 

GSales 453 0,0218 0,2418 -0,9221 1,6170 

DebtE 540 1,7876 3,2518 -28,0376 33,1463 

CapInt 540 3,2112 11,5256 0,3241 122,6275 

 

 

8.3.3. Modelo e técnicas para análise dos dados 

Com base nas variáveis selecionadas para testar as hipóteses propostas, foi definido o 

modelo (1), no qual o desempenho da entidade baseado em medidas contabilísticas, é uma 

função das emissões de GEE e do nível de transparência do relato financeiro sobre licenças 

de emissão e emissão de GEE: 

 

MDesempenhoit= f (Emissões de GEEit-1, Transparência do relato financeiro sobre licenças de 

emissão e emissões de GEEit, variáveis de controloit)                                     Modelo (1) 

 

O modelo (1) pode ser estimado empiricamente através da equação (1): 

 

MDesempenhoit = β0 + β1GEEit-1+ β2IDit + øXit + εit                                                                         (Equação 1) 

 

Na qual: 

i e t são relativos à entidade e ao ano, respetivamente; 

MDesempenhoit corresponde às medidas de desempenho: ROA, ROS, AT e ROE; 

GEEit-1 corresponde ao logaritmo das emissões de GEE no período t-1; 

IDit corresponde ao índice de divulgação que mede o nível de transparência do relato financeiro sobre 

licenças de emissão e emissões de GEE; 

Xit corresponde às variáveis de controlo definidas: dimensão da entidade, crescimento do volume de 

negócios, rácio debt to equity, intensidade do capital; 

εit corresponde ao efeito específico da empresa (ƞit) mais o efeito específico do tempo (dit) e a perturbação 

aleatória (ʋit). 

 

O modelo (2) define-se pela interação da variável CumCap com as emissões de GEE, 

representando as emissões de GEE que não excedem as LEAG definidas nos PNALEs. 

Assim, a rendibilidade de uma entidade é uma função das emissões de GEE, controladas 

pelo compromisso de reduzir emissões de GEE, de acordo com os níveis estabelecidos pelo 
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CELE para efeitos de cumprimento, da transparência do relato financeiro sobre licenças de 

emissão e emissões de GEE e das respetivas variáveis de controlo: 

 

MDesempenhoit= f (Emissões de GEEit-1 por relato do cumprimento do cap it, Transparência do 

relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEEit, variáveis de 

controloit)                                                                                            Modelo (2) 

 

O modelo (2) pode ser estimado empiricamente através da equação (2): 

 

MDesempenhoit =β0 + β1GEEit-1CumCapit + β2IDit + øXit+εit                                                    (Equação 2) 

 

Na qual: 

i e t são relativos à entidade e ao ano, respetivamente; 

MDesempenhoit corresponde às medidas de desempenho: ROA, ROS, AT e ROE; 

GEEit-1 corresponde ao logaritmo das emissões de GEE no período t-1; 

CumCapit é a variável que expressa o relato do cumprimento do cap, uma variável dummy que assume o 

valor 1 se a entidade relata ter emitido GEE de acordo com os limites expostos pelos PNALEs e o valor 0 

se está a emitir GEE acima dos limites atribuídos gratuitamente; 

IDit corresponde ao índice de divulgação que mede o nível de transparência do relato financeiro sobre 

licenças de emissão e emissões de GEE; 

Xit corresponde às variáveis de controlo definidas: dimensão da entidade, crescimento do volume de 

negócios, rácio debt to equity, intensidade do capital; 

εit corresponde ao efeito específico da empresa (ƞit) mais o efeito específico do tempo (dit) e a perturbação 

aleatória (ʋit). 

 

Na definição do modelo (3) introduziu-se a variável de interação BADF.IFRS com o índice 

de divulgação de informação relativo às práticas contabilísticas para licenças de emissão e 

emissões de GEE. Assim, a rendibilidade de uma entidade é uma função das emissões de 

GEE, da transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE, 

influenciada pela adoção do normativo internacional, que não contém princípios 

contabilísticos específicos, e pelas respetivas variáveis de controlo: 

 

MDesempenhoit = f (Emissões de GEEit-1, Transparência do relato financeiro em IFRS sobre 

licenças de emissão e emissões de GEEit, variáveis de controloit)  

Modelo (3) 

 

O modelo (3) pode ser estimado empiricamente através da equação (3): 



372 

MDesempenhoit = β0 + β1GEEit-1 + β2IDit BADF.IFRSit + øXit + εit                                     (Equação 3) 

 

Na qual: 

i e t são relativos à entidade e ao ano, respetivamente; 

MDesempenhoit corresponde às medidas de desempenho: ROA, ROS, AT e ROE; 

GEEit-1 corresponde ao logaritmo das emissões de GEE no período t-1; 

IDit corresponde ao índice de divulgação que mede o nível de transparência do relato financeiro sobre 

licenças de emissão e emissões de GEE; 

BADF.IFRSit é uma variável dummy que assume o valor 1 se o relato financeiro está preparado de acordo 

com as IFRS e o valor 0 se o relato financeiro está preparado pelas normas nacionais francesas, espanholas 

ou portuguesas; 

Xit corresponde às variáveis de controlo definidas: dimensão da entidade, crescimento do volume de 

negócios, rácio debt to equity, intensidade do capital; 

εit corresponde ao efeito específico da empresa (ƞit) mais o efeito específico do tempo (dit) e a perturbação 

aleatória (ʋit). 

 

O modelo (4) é definido pela interação da variável CumCap, relativa ao relato de emissões 

de GEE que não excedem as LEAG definidas nos PNALEs, com o índice de divulgação de 

informação relativo às práticas contabilísticas para licenças de emissão e emissões de GEE. 

Assim, a rendibilidade de uma entidade é uma função das emissões de GEE, da 

transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE, 

influenciada pelo relato de emissões de GEE abaixo do limite de GEE atribuído pelos 

PNALEs, e pelas respetivas variáveis de controlo: 

 

MDesempenhoit = f (Emissões de GEEit-1, Transparência do relato financeiro sobre licenças de 

emissão e emissões de GEEit no cumprimento do capit, variáveis de controloit) 

Modelo (4) 

 

O modelo (4) pode ser estimado empiricamente através da equação (4): 

 

MDesempenhoit=β0 + β1GEEit-1 + β2IDitCumCapit + øXit+εit                                                            (Equação 4) 

 

Na qual: 

i e t são relativos à entidade e ao ano, respetivamente; 

MDesempenhoit corresponde às medidas de desempenho: ROA, ROS, AT e ROE; 

GEEit-1 corresponde ao logaritmo das emissões de GEE no período t-1; 
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IDit corresponde ao índice de divulgação que mede o nível de transparência do relato financeiro sobre 

licenças de emissão e emissões de GEE; 

CumCapit é a variável que expressa o relato do cumprimento do cap, uma variável dummy que assume o 

valor 1 se a entidade relata ter emitido GEE de acordo com os limites expostos pelos PNALEs e o valor 0 

se está a emitir GEE acima dos limites atribuídos gratuitamente; 

Xit corresponde às variáveis de controlo definidas: dimensão da entidade, crescimento do volume de 

negócios, rácio debt to equity, intensidade do capital; 

εit corresponde ao efeito específico da empresa (ƞit) mais o efeito específico do tempo (dit) e a perturbação 

aleatória (ʋit). 

 

O modelo (5) é definido pela interação da variável que combina o normativo IFRS com o 

relato do cumprimento do cap atribuído (IFRS.UC) com o índice de divulgação de 

informação relativo às práticas contabilísticas para licenças de emissão e emissões de GEE. 

Assim, a rendibilidade de uma entidade é uma função das emissões de GEE, da 

transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE, 

influenciada pelo normativo internacional e pela emissão de GEE abaixo do limite de GEE 

atribuído pelos PNALEs, e pelas respetivas variáveis de controlo: 

 

MDesempenhoit= f (Emissões de GEEit-1, Transparência do relato financeiro em IFRS sobre 

licenças de emissão e emissões de GEEit e cumprimento do capit, variáveis de 

controlo)                                                                                              Modelo (5) 

 

O modelo (5) pode ser estimado empiricamente através da equação (5): 

 

MDesempenhoit =β0 + β1GEEit-1 + β2IDit IFRS.UCit + øXit + εit                                               (Equação 5) 

 

No qual: 

i e t são relativos à entidade e ao ano, respetivamente; 

MDesempenhoit corresponde às medidas de desempenho: ROA, ROS, AT e ROE; 

GEEit-1 corresponde ao logaritmo das emissões de GEE no período t-1; 

IDit corresponde ao índice de divulgação que mede o nível de transparência do relato financeiro sobre 

licenças de emissão e emissões de GEE; 

IFRS.UCit é uma variável dummy que assume o valor 1 se o relato financeiro está preparado de acordo com 

as IFRS e, simultaneamente é verificado que a entidade emite GEE abaixo dos limites gratuitos atribuídos 

pelos PNALEs e o valor 0 se a entidade não prepara o relato financeiro de acordo com as IFRS ou não 

cumpre com os limites de emissões de GEE expostos nos PNALEs; 

Xit corresponde às variáveis de controlo definidas: dimensão da entidade, crescimento do volume de 

negócios, rácio debt to equity, intensidade do capital; 
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εit corresponde ao efeito específico da empresa (ƞit) mais o efeito específico do tempo (dit) e a perturbação 

aleatória (ʋit). 

 

Literatura recente atenta para a importância da inclusão nos modelos, do primeiro lag da 

variável dependente, como regressor. Qiu et al. (2016) sublinham a pertinência das 

variáveis de controlo quando aquela variável é considerada, tendo obtido resultados em que 

todas as variáveis, com exceção da dimensão, perdem relevância estatística. Com base nas 

variáveis definidas para testar as hipóteses propostas, redefinimos os modelos acima 

descritos, para que o desempenho da entidade no período anterior seja também função da 

medida obtida no período corrente. Assim, o primeiro lag da variável dependente é 

considerado como variável explicativa dos modelos definidos, de forma a incorporar a 

importância em controlar a influência que o desempenho passado tem no desempenho do 

período presente. As equações serão então redefinidas para a seguinte forma: 

 

MDesempenho it = β0 + β1MDesempenhoit-1 + β2GEEit-1 + β3IDit + øXit + εit  

(Equação 1a) 

MDesempenho it=β0 + β1MDesempenho it-1 + β2GEEit-1CumCapit + β3IDit + øXit + εit 

(Equação 2a) 

MDesempenho it = β0 + β1MDesempenho it-1 + β2GEEit-1 + β3 IDit BADF.IFRSit + øXit+εit 

(Equação 3a) 

MDesempenho it = β0 + β1MDesempenho it-1 + β2GEEit-1 + β3 IDitCumCapit +øXit + εit 

(Equação 4a) 

MDesempenho it=β0 + β1MDesempenho it-1 + β2 GEEit-1 + β3 IDitIFRS.UCit + øXit + εit 

(Equação 5a) 

 

Para testar as relações propostas, efetua-se, em primeiro, uma análise univariada e 

bivariada entre as variáveis dos modelos. Tal como nos capítulos anteriores, são utilizadas 

medidas de tendência central, e o desvio-padrão face a essa média, como forma de análise 

dos dados do estudo. Para a análise bivariada, é usado o coeficiente de Spearman, uma vez 

que as variáveis relativas ao nível de transparência do relato financeiro são variáveis 

ordinárias. 

 

O desenvolvimento das técnicas de dados em painel permite tratar de forma independente 

o conjunto de dados de uma entidade por um determinado período, o que se conhece como 

efeitos individuais (Labras e Torrecillas, 2014). Neste estudo, é aplicada a técnica de 

regressões em dados em painel (Jaffe e Palmer, 1997), devido à suspeita da presença de 

efeitos individuais. A secção 4.5 expõe as seguintes técnicas estatísticas mais 
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pormenorizadamente, sendo aqui efetuado um resumo dos procedimentos efetuados para 

testar os modelos.  

O teste do multiplicador de Lagrange de Breusch-Pagan indica se o modelo de regressão 

simples é apropriado, no caso de não existir variância significativa entre entidades, ou seja, 

se a heterogeneidade não observada é significativa entre as empresas. Neste estudo, é usada 

a técnica de dados em painel (Jaffe e Palmer, 1997), devido à presença de efeitos 

individuais, confirmada pela rejeição da hipótese nula do teste de Breusch-Pagan.  

Como são dois os modelos estáticos para dados em painel, o modelo de efeitos fixos e o 

modelo de efeitos aleatórios, o teste de Hausman compara os dois estimadores sob a 

hipótese nula de que a diferença nos coeficientes não é sistemática, tendo em conta que os 

modelos são distintos no tratamento dos componentes dos erros. Assim, ao rejeitar a 

hipótese nula, o teste indica que existem efeitos individuais e, portanto, opta-se pelo 

estimador de efeitos fixos. Se não se rejeita a hipótese nula, então a diferença entre os β 

não é sistemática e o estimador de efeitos aleatórios é visto pelo investigador como uma 

melhor opção (como uma extensão mais eficiente do método dos mínimos quadrados, de 

acordo com Labras e Torrecillas, 2014).  

O teste modificado de Wald calcula uma estatística baseada na distribuição qui-quadrado, 

sob a hipótese nula de homocedasticidade, i.e., variância nula. A constante presença de 

heterocedasticidade nos modelos, identificada através do teste de Wald modificado, levou 

ao reforço da necessidade de erros-padrão robustos através de estimadores Huber-White. 

O teste de Wooldridge testa a autocorrelação idiossincrática dos erros, em que a rejeição 

da hipótese nula indica que há um problema de autocorrelação que deve ser corrigido. Uma 

vez que os problemas de autocorrelação de primeira ordem coexistiam com a questão de 

heterocedasticidade, obtiveram-se os desvios-padrão corrigidos no painel – Panel 

Corrected Standard Errors - estimados através da regressão Prais-Winsten. Esta estimação 

utiliza dados quasi-diferenciados e uma correção particular para as primeiras observações. 

 

Importa ainda realçar que, a utilização do software Stata 15.1 permitiu testar as equações 

2 a 5, que incorporam variáveis de interação, com recurso às factor variáveis. Estas factor 

variáveis permitem obter resultados, de estimação e pós-estimação, para os modelos que 

incluem interações de variáveis categóricas, interações de variáveis categóricas e contínuas 

(e também interações de variáveis contínuas – polinómios). Para o presente capítulo, 

apresentam-se os resultados das equações definidas com as duas possibilidades que as 

variáveis dummy possibilitam: CumCap – relatar cumprir com o cap atribuído ou não, 
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BADF.IFRS - preparar as contas em IFRS ou em normas nacionais, IFRS.UC – preparar as 

contas em IFRS e reportar emissões de GEE abaixo do limite atribuído gratuitamente ou o 

contrário. 

 

Todavia, a questão da endogeneidade, em particular causada pela relação bidirecional entre 

as variáveis dependentes e as variáveis explicativas, são um problema que os modelos de 

painéis estáticos não resolvem, pelo que, há que tentar incorporá-la através dos estimadores 

de painéis dinâmicos. Cada empresa é afetada pelo critério que a gestão da entidade usa na 

seleção de princípios contabilísticos relacionados com licenças de emissão e emissões de 

GEE, cujo objetivo é a maximização da sua utilidade ou bem-estar dentro da empresa e 

junto das partes interessadas. Recorreu-se ao Generalized Method of Moments (GMM) para 

processar a informação que não é observável através de um efeito individual (Pindado e 

Requejo, 2014). O sistema GMM, desenvolvido por Arellano e Bond (1991), Arellano e 

Bover (1995) e Blundell e Bond (1998), apresenta uma vantagem ao mitigar o problema 

da endogeneidade que relaciona o termo de erro com as variáveis explicativas. Este método 

não requer a assunção de normalidade e produz estimativas com um elevado nível de 

confiança através das condições de ortogonalidade ou de momentos para atingir estimativas 

mais eficientes (Martínez-Ferrero, 2014). Considerar a variável dependente com lag de um 

período é uma técnica adequada, desde que a condição de estacionaridade se mantenha 

(Keele e Kelly, 2005), uma vez que os resultados reportados em períodos anteriores têm 

importância significativa para os presentes (Qiu et al., 2016). Para este efeito, é necessário 

que as alterações nas variáveis transformadas em instrumentos não estejam correlacionadas 

com a heterogeneidade inobservável (Pindado e Requejo, 2014).  

O efeito específico do tempo entra no lado direito do modelo ao qual é atribuído uma 

variável dummy para controlar o efeito de variáveis macroeconómicas nas medidas de 

desempenho (variável dependente).  

 

Para controlar a heterocedasticidade nos painéis dinâmicos, foram determinados os 

desvios-padrão robustos no modelo, conforme sugerido por Windmeijer (2005).  

Para avaliar possíveis erros de especificação dos modelos foram realizados três testes: a 

estatística Hansen Ɉ, que se refere a restrições de sobre identificação com o objetivo de 

testar a ausência de correlação entre os instrumentos e o erro; ɱ2 de Arellano e Bond (1991) 

para testar a ausência de correlação serial de segunda ordem; e os testes de Wald, z1 para 
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testar o significado conjunto de variáveis explicativas, z2 para testar o significado conjunto 

de variáveis de controlo e z3 para testar a significância conjunta de variáveis temporais. 

 

A próxima secção apresenta os resultados do estudo e a discussão do tema enquadrado na 

literatura existente. 

 

 

8.4. Resultados e discussão  

8.4.1. Análise univariada 

A tabela 67 apresenta as descritivas sumárias das variáveis dependentes, independentes e 

de controlo deste capítulo.  

Relembra-se que, apesar de a amostra conter 540 observações, a utilização do primeiro lag 

das emissões de GEE reportadas à C.E. (assim como a variável de controlo introduzida 

relativa ao crescimento das vendas), faz com que o número de observações reduza para 

453. Para o índice de divulgação, no caso de relato com cumprimento com o cap atribuído 

gratuitamente (ID.UC), verifica-se existirem 298 observações. As restantes observações 

correspondem ao índice de divulgação das entidades que reportam emissões de GEE acima 

do limite atribuído gratuitamente. Para o índice de divulgação em IFRS (ID.IFRS), 

verificam-se 296 observações, já que 157 reportam a sua informação económico-financeira 

em normas nacionais. No capítulo 6, para 548 observações, também se apurou uma maioria 

de observações em que o relato é efetuado em normas internacionais (352 observações são 

relativas a relato em IFRS e 188 em normas nacionais). A variável CumCap leva a que as 

variáveis com a sua interação (GEEt-1.CumCap, ID.UC e ID.IFRS.UC) reduzam em 20 

observações face ao número inicial, dado que o relatório Verified Emissions for 2014 da 

C.E. apresentava omissão de LEAG. Estas observações não foram excluídas da amostra. 

 

Os resultados obtidos indicam que a variável emissões de GEE apresenta um menor limite 

máximo e uma menor média, quando interage com a variável que expressa o relato das 

emissões de GEE abaixo do limite atribuído, sendo que o desvio-padrão aumenta 

significativamente. Os resultados continuam a aferir que a maioria das observações da 

amostra evidenciam o cumprimento daquele limite. No que respeita às bases de 

apresentação das demonstrações financeiras, também se obtém que a maioria das entidades 
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relatam em IFRS. O índice de divulgações em IFRS reduz face ao índice geral e, quando 

se considera o cumprimento do limite de emissões de GEE, o índice volta a reduzir. É 

verificada uma média de 45% de observações relativa a entidades que, simultaneamente, 

adota as IFRS e cumpre com o limite atribuído gratuitamente. 

 

Tabela 67: Descritivas sumárias das variáveis do estudo 

Ver quadro 21 para definição das variáveis. 

Variável Obs Média DP Min Max 

ROA 453 0,0489 0,1237 -1,2022 0,5791 

ROE 453 0,0958 0,3523 -2,8407 4,0087 

ROS 453 0,0637 0,2879 -2,9232 0,7685 

AT 453 0,8184 0,5086 0,0082 3,0855 

GEEt-1 453 11,6769 2,1792 3,4965 17,0357 

GEEt-1.CumCap 433 7,8165 5,4919 0 15,6976 

CumCap 433 0,6882 0,4638 0 1 

ID 453 5,0883 2,8481 0 8 

BADF.IFRS 453 0,6534 0,4764 0 1 

ID.IFRS 296 4,7973 3,0185 0 8 

ID.UC 298 4,9429 2,8320 0 8 

IFRS.UC 433 0,4480 0,4979 0 1 

ID.IFRS.UC 194 4,5464 3,0078 0 8 

Dim 453 19,5574 1,9414 14,4998 24,5375 

GSales 453 0,0218 0,2418 -0,9221 1,6170 

DebtE 453 1,6852 2,3039 -21,0267 16,2851 

CapInt 453 3,3136 12,0235 0,3241 122,6275 

 

A secção seguinte apresenta os resultados da análise bivariada entre as variáveis do modelo. 

 

 

8.4.2. Análise bivariada 

A matriz de correlações entre as variáveis dos modelos é apresentada na tabela 68.  

As medidas de desempenho, ROA, ROE e ROS, estão positivamente correlacionadas com 

a emissão de GEE, indiciando o retorno é positivo na presença de emissões mais elevadas 

e inferior com menores emissões. Por outro lado, as emissões de GEE apresentam uma 

relação negativa com a AT, sugerindo que as reduções de emissões de GEE aumentam a 

eficiência do ativo. Contudo, quando as emissões de GEE interagem com o cumprimento 

do limite atribuído gratuitamente, a correlação com as rendibilidades é negativa, mas para 

a ROA e a ROS não existe significância estatística. O sinal do coeficiente da AT não altera 

com o cumprimento do limite atribuído, mas reduz significativamente. 

No que diz respeito à correlação entre as medidas de rendibilidade e a transparência do 

relato financeiro de licenças de emissão e emissões de GEE, o coeficiente positivo leva a 
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considerar que as políticas contabilísticas divulgadas para a internalização das licenças de 

emissão e emissões de GEE refletem-se positivamente no desempenho das empresas. Mas 

não se verifica significância estatística entre o índice de divulgação e a ROE e ROS. A 

influência positiva reflete-se com coeficientes mais elevados quando a entidade adota as 

IFRS. O índice de divulgação está positivamente correlacionado com a rotação do ativo 

quando a entidade reporta cumprir com o limite atribuído pelo CELE, indicando que a 

transparência da divulgação das políticas contabilísticas perante o cumprimento com o 

compromisso de redução das emissões pelas normas daquele mercado, aumenta a eficiência 

do ativo na realização das vendas da entidade. Realça-se ainda, que os resultados de 

correlação entre o índice de divulgações em IFRS para observações under-cap 

(ID.IFRS.UC) distingue-se do que resulta para o coeficiente geral de divulgação no caso 

de relato under-cap (ID.UC): verifica-se uma alteração dos sinais dos coeficientes de 

correlação entre o ID.IFRS.UC e a ROA e a ROE, passando a positivos, e ainda a falta de 

significância estatística. Porém, também foi obtido uma correlação positiva e 

estatisticamente significativa entre o ID.IFRS.UC e a AT, o que indica que o nível de 

transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE em IFRS 

e cumprindo com o limite atribuído está positivamente relacionado com a rotação do ativo. 

A variável de controlo relativa ao crescimento das vendas apresenta uma correlação 

positiva com as medidas de rendibilidade. A intensidade de capital apresenta uma 

correlação positiva com o ROS e uma correlação perfeita negativa com a AT. A dimensão 

da entidade está negativamente correlacionada com a AT mas é positiva para a ROS. 

Curiosamente, a correlação entre a dimensão e a ROA e ROE é negativa, ainda que se 

apresente estatisticamente sem significância para níveis convencionais de 10%. O risco 

financeiro está negativamente correlacionado com a ROA, mas apresenta uma correlação 

positiva com a rendibilidade financeira, também não significativa para um intervalo de 

confiança de 90%. 

A secção seguinte apresenta os resultados para a análise de dados em painel. 
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Tabela 68: Matriz de correlações entre as variáveis dos modelos 

Ver quadro 21 para definição das variáveis. *, **, *** para um nível de significância de 1%, 5% e 10%, respetivamente. 

 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 

1) ROA 1,0000              

2) ROE 0,8022* 1,0000             

3) ROS 0,8371* 0,6802* 1,0000            

4) AT 0,1483* 0,0539 -0,2615* 1,0000           

5) GEEt-1 0,1430* 0,1197** 0,3437* -0,3480* 1,0000          

6) GEEt-1.CumCap -0,0715 -0,1181** -0,0002 -0,1608* 0,3559* 1,0000         

7) ID 0,0889*** 0,0329 0,0123 0,1389* 0,2027* 0,0353 1,0000        

8) ID.IFRS 0,1744* 0,1029*** 0,0726 0,2003* 0,3266* 0,0543 1,0000* 1,0000       

9) ID.UC 0,0370 -0,0251 -0,0581 0,2125* 0,1854* 0,1854* 1,0000* 1,0000* 1,0000      

10) ID.IFRS.UC 0,1018 0,0358 -0,0415 0,3403* 0,2893* 0,2893* 1,0000* 1,0000* 1,0000* 1,0000     

11) Dim -0,0001 -0,0013 0,1889* -0,3475* 0,5116* 0,2144* -0,0469 0,0373 -0,058 -0,0863 1,0000    

12) GSales 0,3126* 0,2581* 0,1803* 0,1964* -0,0701 -0,0671 0,0357 0,0234 0,0047 0,0663 0,0270 1,0000   

13) DebtE -0,1066** 0,0158 0,0095 -0,0592 0,0047 -0,0774 -0,0183 -0,0112 -0,0379 -0,0795 0,1401* 0,1142** 1,0000  

14) CapInt -0,1483* -0,0539 0,2615* -1,0000 0,3480* 0,1608* -0,1389* -0,2003* -0,1251* -0,3403* 0,3475* -0,1964* 0,0592 1,0000 
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8.4.3. Dados em painel 

8.4.3.1. Dados em painel estático 

As tabelas 69 a 72 apresentam os resultados para as equações 1 a 5, definidas na secção 

8.3.3, utilizando a técnica de dados em painel.  

 

Ao iniciar o teste das equações 1 a 5, definidas na secção 8.3.3, realizou-se o teste de 

Breusch-Pagan, que compara os efeitos aleatórios com o pool de dados. O teste rejeitou a 

hipótese nula, pois as variâncias não são iguais a zero e, portanto, optou-se pela técnica de 

dados em painel ao invés do pool de dados. Posteriormente, há que selecionar o modelo de 

efeitos fixos ou efeitos aleatórios. Para esse efeito, aplicou-se o teste de Hausman, o qual 

testa se os erros estão correlacionados com os regressores, sob a hipótese nula de que não 

estão. Quando o teste de Hausman não foi conclusivo pela diferença obtida entre as 

matrizes não ser definitiva positiva, reforçou-se aquela condição através de um estimador 

eficiente, proporcionando assim uma estimativa adequada da variância de contraste para os 

testes de exogeneidade e sobre-especificação. Os restantes testes de pós-estimação 

verificaram se devem ser incorporadas variáveis temporais dummy (identificado nos 

painéis por i.Ano), testaram a presença de heterocedasticidade (identificado nos painéis por 

Wald chi2) e autocorrelação de primeira ordem (identificado nos painéis por AR(1)). A 

constante presença de heterocedasticidade levou a que se procedesse à correção dos erros-

padrão – Panel Corrected Standard Errors. Nos casos em que se verificava, 

simultaneamente, heterocedasticidade e autocorrelação de primeira ordem, os coeficientes 

de desvio-padrão foram obtidos através do estimador de Prais-Winsten. 

 

Os resultados expostos na tabela 69, para a influência das emissões de GEE e do nível de 

transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE na ROA, 

evidenciam que não foi rejeitada a hipótese nula do teste de Wooldridge para a 

autocorrelação de primeira ordem em qualquer um dos modelos. Assim, procedeu-se à 

correção dos erros-padrão através do uso do Panel Corrected Standard Errors, apenas para 

lidar com as questões de heterocedasticidade. Os modelos apresentam relevância estatística 

para o nível de significância de 1%. Os resultados indicam que as emissões de GEE têm 

uma influência positiva na ROA, assim como o nível de transparência do relato financeiro 

sobre licenças de emissão e emissões de GEE. Indicia-se, portanto, que emissões mais 
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elevadas aumentam a ROA, enquanto menores emissões reduzem a ROA. As emissões de 

GEE apresentam esse efeito positivo e estatisticamente significativo quando as entidades 

excedem o limite atribuído gratuitamente. Quando as emissões de GEE reportadas não 

excedem o limite, não se obteve evidência estatisticamente significativa daquele efeito 

positivo. O índice de divulgação também se apresenta positivo, e estatisticamente 

significativo, para as observações de relato financeiro baseado em normas nacionais ou 

quando reportem emissões over-cap, i.e., que excedem as LEAG. Não obstante, 

considerando o coeficiente reduzido apresentado pelas variáveis explicativas, os efeitos na 

ROA são praticamente nulos. As variáveis de controlo relativas ao crescimento das vendas 

e à intensidade do capital apresentam as influências expectáveis, ainda que a última 

também verifique uma modesta influência. Há ainda a relevar a falta de significância 

estatística entre a ROA e a dimensão, indiciada pela análise de correlação. 

 

Os resultados obtidos sobre a influência das emissões de GEE na ROA estão de acordo 

com Delmas e Nairn-Birch (2011), Hatakeda et al. (2012), Delmas et al. (2015), e 

Rokhmawati et al. (2015), que concluíram uma relação positiva entre as emissões de GEE 

e a ROA, e portanto, um retorno mais positivo à medida que as entidades emitem mais 

GEE. No entanto, o valor reduzido do coeficiente obtido, à semelhança do obtido por Busch 

e Hoffmann (2011), conduz ao argumento de ausência de resultados materialmente 

significativos. Os resultados obtidos não vão ao encontro das situações win-win, 

identificadas por Hart e Ahuja (1996), King e Lenox (2002), Iwata e Okada (2011), Fujii 

et al. (2012) ou Qi et al. (2014). Suporta-se também o argumento de Abrell et al. (2011), 

que aponta para que o CELE influencie de forma reduzida, no máximo, o resultado 

contabilístico das entidades. Por outro lado, Yu (2013) ou Makridou et al. (2019) sugeriram 

que a rendibilidade das empresas é afetada de maneira diferenciada em função dos seus 

comportamentos também distintos, under-cap e over-cap, face ao CELE, o que não se 

valida. 

Não é verificada a existência de estudos que incidam sobre o efeito das divulgações 

financeiras relacionadas com licenças de emissão e emissões de GEE nas medidas de 

desempenho baseadas na contabilidade (apesar de vários estudos referirem que o 

tratamento contabilístico adotado tem óbvias consequências nos rácios de análise 

financeira). Mas, Iatridis (2008) ao estudar as características da entidade que motivam 

divulgações contabilísticas mais (ou menos) extensas, conclui que quando as entidades 

fornecem divulgações mais detalhadas, tendem a exibir maiores lucros. O autor aponta 
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como exceção, a divulgação de informação contabilística mais sensível, a qual não afeta 

de forma adversa a rendibilidade das entidades. Na perspetiva de mercado, Blacconiere e 

Northcut (1997) ou Cormier e Magnan (2007) sugeriram que o mercado valorizava 

positivamente a extensão das divulgações ambientais. Matsumura et al. (2011, 2014) 

concluem que o mercado penaliza todas as entidades pelas suas emissões de carbono, e 

atribui uma penalização extra às entidades que não divulgam informação sobre as emissões. 

Cormier e Magnan (2003) concluem que entidades rentáveis podem ser mais transparentes 

em relação às suas atividades internas, e Moneva e Cuellar (2009) concluíram que o 

mercado reage positivamente às divulgações financeiras ambientais. Os resultados obtidos 

vão ao encontro de um efeito positivo do índice de divulgações na ROA, sugerindo que a 

internalização e respetiva divulgação de práticas contabilísticas, influencia positivamente 

o retorno dos ativos, mesmo quando as entidades não estão a cumprir com o compromisso 

de redução das emissões de GEE, estabelecido pelo CELE. O reduzido valor do coeficiente 

pode sugerir que o nível de transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e 

emissões de GEE em normas nacionais e perante o cumprimento do limite de GEE 

atribuído, não tem uma influência material. 

 

Tabela 69: Modelos estáticos - influência das emissões de GEE e dos índices de divulgação financeira 

sobre LE e emissões de GEE na ROA 

Ver quadro 21 para definição das variáveis. *, **, *** Representam níveis de significância a 1%, 5% e 10% respetivamente. O modelo 1.1 

apresenta os resultados para a equação 1, o modelo 1.2 apresenta os resultados para a equação 2, o modelo 1.3 apresenta os resultados 

para a equação 3, o modelo 1.4 apresenta os resultados para a equação 4 e o modelo 1.5 apresenta os resultados para a equação 5, 

definidas na secção 8.3.3, quando a variável dependente é a ROA. Os modelos são apresentados usando estimativas corrigidas de erros-

padrão através do Panel Corrected Standard Errors.  

ROA 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5  
Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

GEEt-1 0,0085* 0,0031   0,0090* 0,0032 0,0052*** 0,0031 0,0063** 0,0030 

GEEt-1.CumCap           

0. Over-cap   0,0066** 0,0030       

1. Under-cap   0,0042 0,0034       

ID 0,0043*** 0,0024 0,0050*** 0,0025       

0. ID.NatGAAP     0,0062** 0,0028     

1. ID.IFRS     0,0031 0,0024     

0. Not ID.UC       0,0087* 0,0027   

1. ID.UC       0,0032 0,0027   

0. NotID.IFRS.UC         0,0067** 0,0026 

1. ID.IFRS.UC         0,0024 0,0026 

Dim 0,0004 0,0038 0,0029 0,0038 0,0013 0,0038 0,0028 0,0037 0,0032 0,0038 

GSales 0,1709* 0,0415 0,1687* 0,0427 0,1691* 0,0413 0,1708* 0,0428 0,1720* 0,0426 

DebtE 0,0015 0,0025 0,0012 0,0025 0,0012 0,0025 0,0009 0,0025 0,0009 0,0024 

CapInt -0,0006** 0,0003 -0,0005*** 0,0003 -0,0005** 0,0003 -0,0005*** 0,0003 -0,0005*** 0,0003 

_const -0,0794 0,0771 -0,1060 0,0799 -0,1024 0,0809 -0,1066 0,0797 -0,1254 0,0801 

i.Ano Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

N obs / N grupos 453 / 85 
 

433 / 85  453 / 85  433 / 85  433 / 85  

Teste chi2 chi2 (11) = 41,76* chi2(12) = 49,98* chi2(12) = 42,35* chi2(12) = 54,60* chi2(12) = 49,45* 

Hausman chi2 58,19** 
 

41,12*  57,32*  42,64*  41,12*  

AR(1) 0,015  0,001  0,014  0,000  0,363  

Het Wald chi2  99475,76*  96509,25*  86804,00*  93159,14*  88414,82*  

LM chi2 93,09*  51,74*  92,27*  48,03*  53,65*  
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Os resultados expostos na tabela 70, para a influência das emissões de GEE e do nível de 

transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE na ROE, 

evidenciam que não foi rejeitada a hipótese nula do teste de Wooldridge para a 

autocorrelação de primeira ordem em qualquer um dos modelos, pelo que os modelos 

foram corrigidos apenas por questões de heterocedasticidade, detetadas pelo teste 

modificado de Wald. Os modelos apresentam relevância estatística para o nível de 

significância de 1%. Os resultados indicam que as emissões de GEE têm uma influência 

positiva na ROE, a qual é verificada quer as entidades reportem emissões acima ou abaixo 

do cap atribuído. O efeito positivo na ROE é um pouco mais elevado quando se verificam 

emissões acima do limite. Novamente, é verificado o coeficiente reduzido da variável 

explicativa relativa às emissões de GEE. Comparativamente com os coeficientes dos 

modelos que consideram a ROA como variável dependente, apresentam um efeito mais 

significativo, i.e., as observações com emissões mais elevadas representam rácios de ROE 

mais elevados. A outra variável de interesse não apresenta significância estatística nos 

modelos desenvolvidos, o que sugere que a transparência do relato financeiro sobre 

licenças de emissão e emissões de GEE não afeta a ROE. As variáveis de controlo relativas 

ao crescimento das vendas e ao risco financeiro apresentam as influências expectáveis. É 

obtida falta de significância estatística entre o ROE e a dimensão, tal como nos resultados 

apresentados para o ROA, mas de acordo com os resultados obtidos na análise bivariada. 

 

Os resultados obtidos não vão ao encontro de Gallego-Álvarez et al. (2015) ou Hart e Ahuja 

(1996), que concluíram por um aumento da ROE perante reduções das emissões de GEE. 

Também não vão ao encontro de Busch e Hoffmann (2011) e Iwata e Okada (2011) que 

não apresentaram resultados estatisticamente significativos. Acresce que os sinais dos 

coeficientes obtidos naqueles estudos, para a intensidade das emissões, são contrários. O 

relato das emissões de GEE, abaixo ou acima do limite atribuído gratuitamente, não 

interfere com aquela relação. Contudo, a divulgação transparente dos princípios 

contabilísticos adotados para as licenças de emissão e emissões de GEE, não apresenta 

qualquer relação estatisticamente significativa com a ROE.  
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Tabela 70: Modelos estáticos - influência das emissões de GEE e dos índices de divulgação financeira 

sobre LE e emissões de GEE na ROE 

Ver quadro 21 para definição das variáveis. *, **, *** Representam níveis de significância a 1%, 5% e 10% respetivamente. O modelo 2.1 

apresenta os resultados para a equação 1, o modelo 2.2 apresenta os resultados para a equação 2, o modelo 2.3 apresenta os resultados 

para a equação 3, o modelo 2.4 apresenta os resultados para a equação 4 e o modelo 2.5 apresenta os resultados para a equação 5, 

definidas na secção 8.3.3, quando a variável dependente é a ROE. Os modelos são apresentados usando estimativas corrigidas à 

heterocedasticidade de erros-padrão através do Panel Corrected Standard Errors. (1) O teste de Wald para as variáveis temporais dummy 

não se apresenta significativo, pelo que foram excluídas do modelo. 

ROE 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 
 Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

GEEt-1 0,0294** 0,0119   0,0295** 0,0121 0,0247*** 0,0130 0,0263** 0,0124 

GEEt-1.CumCap           

0. Over-cap   0,0266** 0,0123       

1. Under-cap   0,0241*** 0,0137       

ID -0,0039 0,0058 -0,0023 0,0059       

0. ID.NatGAAP     -0,0033 0,0068     

1. ID.IFRS     -0,0043 0,0058     

0. Not.ID.UC       0,0033 0,0073   

1. ID.UC       -0,0049 0,0058   

0. NotID.IFRS.UC         0,0003 0,0066 

1. ID.IFRS.UC         -0,0062 0,0058 

Dim -0,0182 0,0116 -0,0137 0,0119 -0,0179 0,0118 -0,0136 0,0118 -0,0129 0,0121 

GSales 0,2358** 0,0955 0,2367** 0,0999 0,2353** 0,0952 0,2374** 0,0999 0,2378** 0,0998 

DebtE -0,0580* 0,0117 -0,0595* 0,0118 -0,0580* 0,0118 -0,0599* 0,0118 -0,0601* 0,0118 

CapInt 0,0004 0,0011 0,0004 0,0011 0,0004 0,0011 0,0004 0,0011 0,0004 0,0011 

_const 0,2202 0,2055 0,1740 0,2124 0,2131 0,2203 0,1753 0,2126 0,1431 0,2162 

i.Ano Não (1)  Não (1)  Não (1)  Não (1)  Não (1)  

N obs / N grupos 453 / 85 
 

433 / 85  453 / 85  433 / 85  433 / 85  

Teste Chi2 chi2 (6) = 42,82* chi2(7) = 45,18* chi2(7) = 43,62* chi2(7) = 48,80* chi2(7) = 43,63* 

Hausman chi2 60,09* 
 

70,78*  48,39*  49,75*  67,46*  

AR(1) 0,018  0,055  0,014  0,055  0,057  

Het Wald chi2  4.7e+06*  3.2e+07*  4.2e+06*  3.0e+07*  3.8e+06*  

LM chi2 18,03*  8,90*  18,17*  8,24*  9,62*  

 

 

Os resultados expostos na tabela 71, para a influência das emissões de GEE e do nível de 

transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE na ROS, 

evidenciam que não foi rejeitada a hipótese nula do teste de Wooldridge para a 

autocorrelação de primeira ordem nos modelos 3.1 a 3.4, pelo que os modelos foram 

corrigidos apenas por questões de heterocedasticidade, detetadas pelo teste de Wald 

modificado. Para o modelo 3.5, foi rejeitada a hipótese nula do teste de Wooldridge, pelo 

que foi corrigido por questões de autocorrelação de primeira ordem e de 

heterocedasticidade, detetadas pelo teste modificado de Wald. Os modelos apresentam 

relevância estatística para o nível de significância de 1%. Os resultados indicam que as 

emissões de GEE têm uma influência positiva na ROS. Também as emissões de GEE 

apresentam esse efeito positivo, e estatisticamente significativo, quando as entidades 

excedem o limite de emissões atribuído gratuitamente; nos casos em que as emissões de 

GEE não excedem o limite, não se obtém evidência estatisticamente significativa daquele 

efeito positivo. Indicia-se, portanto, resultados semelhantes do que se verificou para a 

ROA, o que sugere que os efeitos das emissões de GEE na ROS têm, consequentemente, o 
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seu impacto na ROA. A significância estatística para a influência das emissões de GEE na 

ROS está de acordo com os resultados obtidos por Iwata e Okada (2011) em relação à sua 

amostra que incidia sobre as cinco indústrias mais poluentes (ferro e aço, metais não-

ferrosos, produtos químicos industriais, papel e celulose e produtos minerais metálicos 

como os cinco setores mais sujos) e mesmo sobre as quatro indústrias mais poluentes 

(enquanto análise de robustez).  

 

Relativamente à influência do nível de transparência do relato financeiro sobre licenças de 

emissão e emissões de GEE, verifica-se que as variáveis explicativas não apresentam 

significância estatística nos modelos desenvolvidos, o que sugere que as divulgações das 

práticas contabilísticas adotadas, não têm um efeito estatisticamente significativo na ROS. 

A falta de relação que se verifica para o nível de transparência do relato financeiro sobre 

licenças de emissões e emissões de GEE e a ROS, está em linha com o preconizado por 

Qiu et al. (2016), ainda que estes autores o apresentem na perspetiva do relato voluntário. 

Todavia, o nível de transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões 

de GEE apresenta um impacto positivo na ROS quando as entidades não cumprem com o 

limite atribuído gratuitamente, e excedem as emissões de GEE. Afere-se, assim, que o 

reconhecimento das aquisições de licenças de emissão, que aumenta o índice de 

divulgações, está a influenciar positivamente a ROS das entidades. 

 

A influência das variáveis de controlo indica que a dimensão tem um efeito positivo e 

estatisticamente significativo na ROS. Note-se que, para a ROA, esta variável obtém um 

coeficiente reduzido e não estatisticamente significativo. Também o crescimento das 

vendas e o risco financeiro contribuem positivamente para o aumento da ROS.  
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Tabela 71: Modelos estáticos - influência das emissões de GEE e dos índices de divulgação financeira 

sobre LE e emissões de GEE na ROS 

Ver quadro 21 para definição das variáveis. *, **, *** Representam níveis de significância a 1%, 5% e 10% respetivamente. O modelo 3.1 

apresenta os resultados para a equação 1, o modelo 3.2 apresenta os resultados para a equação 2, o modelo 3.3 apresenta os resultados 

para a equação 3, o modelo 3.4 apresenta os resultados para a equação 4 e o modelo 3.5 apresenta os resultados para a equação 5, 

definidas na secção 8.3.3, quando a variável dependente é a ROS. Os modelos 3.1 a 3.4 são apresentados usando estimativas corrigidas 

à heterocedasticidade de erros-padrão através do Panel Corrected Standard Errors. O modelo 3.5 é apresentado usando estimativas 

corrigidas à heterocedasticidade de erros-padrão e à autocorrelação de primeira ordem através do Panel Corrected Standard Errors. 
(1)As variáveis temporais dummy não apresentaram significância estatística, pelo que foram excluídas do modelo. 

ROS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 
 Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

GEEt-1 0,0142** 0,0064   0,0152** 0,0065 0,0105 0,0069 0,0114 0,0083 

GEEt-1.CumCap           

0. Over-cap   0,0135** 0,0065       

1. Under-cap   0,0067 0,0077       

ID 0,0036 0,0047 0,0038 0,0051       

0. ID.NatGAAP     0,0074 0,0057     

1. ID.IFRS     0,0011 0,0044     

0. NotID.UC       0,0117** 0,0054   

1. ID.UC       0,0003 0,0054   

0. NotID.IFRS.UC         0,0086 0,0062 

1. ID.IFRS.UC         -0,0034 0,0058 

Dim 0,0188** 0,0088 0,0196** 0,0088 0,0206** 0,0089 0,0190** 0,0087 0,0231** 0,0113 

GSales 0,3128* 0,0894 0,3698* 0,1059 0,3098* 0,0888 0,3778* 0,1069 0,2324* 0,0755 

DebtE 0,0126** 0,0056 0,0112** 0,0055 0,0121** 0,0056 0,0109** 0,0055 0,0107** 0,0054 

CapInt -0,0048* 0,0010 -0,0046* 0,0010 -0,0048* 0,0010 -0,0047* 0,0010 -0,0050* 0,0015 

_const -0,5003* 0,1794 -0,4791* 0,1757 -0,5470* 0,1842 -0,4810* 0,1760 -0,5160** 0,2297896 

i.Ano Não (1)  Sim  Não (1)  Sim  Sim  

N obs / N grupos 453 / 85 
 

433 / 85  453 / 85  433 / 85  433 / 85  

Teste chi2 chi2 (6) = 36,26* chi2(12) = 29,00* chi2(7) = 40,52* chi2(12) = 70,65* chi2(12) = 46,86* 

Hausman chi2 61,20* 
 

68,57*  60,83*  69,36*  68,89*  

AR(1) 1,335  1,314  1,235  1,348  rho=0,3886 

Het Wald chi2  6.6e+05*  1.7e+06*  6.5e+05*  1.4e+08*  3.2e+05*  

LM chi2 100,95*  93,06*  100,20*  94,05*  96,19*  

 

 

Os resultados expostos na tabela 72, para a influência das emissões de GEE e do nível de 

transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE na AT, 

evidenciam que foi rejeitada a hipótese nula do teste de Wooldridge em qualquer um dos 

modelos, pelo que os modelos foram corrigidos por questões de autocorrelação de primeira 

ordem e de heterocedasticidade, detetadas pelo teste de Wald. Os modelos apresentam 

relevância estatística para o nível de significância de 1%. Os resultados indicam que as 

variáveis explicativas não apresentam significância estatística nos modelos desenvolvidos, 

o que sugere que quer as emissões de GEE quer a transparência do relato financeiro sobre 

licenças de emissão e emissões de GEE não apresentam um efeito estatístico na AT. As 

variáveis de controlo relativas ao crescimento das vendas e à intensidade do capital 

apresentam as influências expectáveis. Há ainda a relevar a influência negativa e 

estatisticamente significativa da dimensão, i.e., entidades de maior dimensão foram menos 

eficientes com a gestão do seu ativo no período em estudo. A este propósito, note-se que, 

o período 2008 a 2014 engloba o período de crise financeira, e que países como Portugal e 
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Espanha foram significativamente afetados por aquela, pelo que o resultado obtido pode 

ser justificado. 

 

A falta de significância estatística para a influência das emissões de GEE na AT, em 

conjunto com os resultados obtidos para a ROS enquanto variável dependente, está de 

acordo com os resultados obtidos por Fujii et al. (2011). Contudo, estes autores concluem 

por uma influência positiva do desempenho das emissões de GEE na ROA e na ROS. 

Contrariamente, a influência positiva das emissões de GEE na ROA e na ROS, sem 

interferência da AT, sugerem que no período em estudo, as entidades estiveram perante 

uma situação de win-lose. À medida que as emissões aumentavam, são obtidos rácios de 

rendibilidade operacionais mais elevados, sendo que o esforço de redução das emissões 

resulta em diminuição daqueles. 

 

Tabela 72: Modelos estáticos - influência das emissões de GEE e dos índices de divulgação financeira 

sobre LE e emissões de GEE na AT 

Ver quadro 21 para definição das variáveis. *, **, *** Representam níveis de significância a 1%, 5% e 10% respetivamente. O modelo 4.1 

apresenta os resultados para a equação 1, o modelo 4.2 apresenta os resultados para a equação 2, o modelo 4.3 apresenta os resultados 

para a equação 3, o modelo 4.4 apresenta os resultados para a equação 4 e o modelo 4.5 apresenta os resultados para a equação 5, 

definidas na secção 8.3.3, quando a variável dependente é AT (asset turnover). Os modelos são apresentados usando estimativas 

corrigidas à heterocedasticidade de erros-padrão e à autocorrelação de primeira ordem através do Panel Corrected Standard Errors. 

AT 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5  
Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

GEEt-1 -0,0140 0,0152   -0,0155 0,0149 -0,0194 0,0155 -0,0168 0,0156 

GEEt-1.CumCap           

0. Over-cap   -0,0192 0,0154       

1. Under-cap   -0,0213 0,0156       

ID 0,0063 0,0078 0,0118 0,0080       

0. ID.NatGAAP     0,0130 0,0107     

1. ID.IFRS     0,0041 0,0084     

0. Not.ID.UC       0,0128 0,0081   

1. ID.UC       0,0107 0,0084   

0. NotID.IFRS.UC         0,0105 0,0080 

1. ID.IFRS.UC         0,0123 0,0087 

Dim -0,0966* 0,0244 -0,0902* 0,0244 -0,0904* 0,0251 -0,0907* 0,0245 -0,0943* 0,0251 

GSales 0,2101* 0,0391 0,1970* 0,0387 0,2084* 0,0396 0,1972* 0,0386 0,1956* 0,0381 

DebtE -0,0150 0,0126 -0,0149 0,0128 -0,0152 0,0127 -0,0149 0,0127 -0,0149 0,0127 

CapInt -0,0100* 0,0023 -0,0096* 0,0021 -0,0100* 0,0022 -0,0096* 0,0021 -0,0096* 0,0022 

_const 2,9127* 0,4176 2,7415* 0,4190 --  --  --  

i.Ano Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

N obs / N grupos 453 / 85 
 

433 / 85  453 / 85  433 / 85  433 / 85  

Teste chi2 chi2 (11) = 117,64* chi2(12) = 119,43* chi2(13) = 860,05* chi2(13) = 838,41* chi2(13) = 797,93* 

Hausman chi2 111,38* 
 

112,12*  117,66*  112,36*  112,66*  

AR(1) rho=81,18 rho=80,55 rho=80,05 rho=80,72 rho=81,89 

Het Wald chi2  2.4e+05*  2.2e+05*  1.5e+05*  2.5e+05*  1.8e+05*  

LM chi2 593,61*  558,71*  593,67*  558,95*  559,71*  

 

 

O ponto seguinte apresenta os resultados obtidos para as equações 1a a 5a, definidas na 

secção 8.3.3., utilizando técnicas de regressão em painéis dinâmicos. 
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8.4.3.2. Dados em painel dinâmico 

No desenvolvimento da secção 8.4.3.1 surgiram questões de heterocedasticidade nos 

modelos, assim como com questões de autocorrelação de primeira ordem. Apesar da 

escassa literatura sobre a influência que a transparência do relato financeiro sobre licenças 

de emissão e emissões de GEE tem nos rácios de desempenho baseados na contabilidade, 

é notório que existem relações de causalidade nos modelos propostos. A endogeneidade 

presente pode ser tratada através do uso de variáveis instrumentais, mais habitualmente 

expressas como atrasos das variáveis endógenas (Labras e Torrecillas, 2014). Assim, de 

forma a averiguar até que ponto estão a influenciar os resultados obtidos, apresentam-se 

agora os resultados para as equações 1a a 5a, expostas na secção 8.3.3, em modelos de 

painéis dinâmicos, através do estimador de Arellano e Bond (1991), Arellano e Bover 

(1995) e Blundell e Bond (1998) que incorpora como instrumentos os atrasos em níveis 

das variáveis – system GMM. 

Para escolher os melhores instrumentos, foi utilizado o conjunto de variáveis instrumentais 

exposto no quadro 22, distinguido por cada variável dependente e para cada equação que 

expressa o modelo definido. No que respeita às equações em níveis, em todas as equações 

que expressam os modelos definidos, foram escolhidos os instrumentos em t-1 para a 

variável dependente e os instrumentos em t para as variáveis explicativas e de controlo. 

Simultaneamente, foi necessário controlar os instrumentos acima indicados, por questões 

de sobre-especificação do modelo, devido à amostra reduzida. Foi definido a utilização de 

apenas um instrumento para cada variável e distância do lag (ao invés de usar um 

instrumento para cada período). Pindado e Requejo (2016) indicam que, em amostras 

pequenas, este procedimento previne o enviesamento que surge ao mesmo tempo que o 

número de instrumentos aumenta para o número de observações. 

 

Quadro 22: Conjunto de variáveis instrumentais para as equações em diferenças 

Ver secção 8.4.3 para definição das equações. 

Equações 

Equações em diferenças 

ROA 
Variáveis 

independentes 
ROE 

Variáveis 

independentes 
ROS 

Variáveis 

independentes 
AT 

Variáveis 

independentes 

Equação 1a lag (0 3) lag (0 3) lag (1 2) lag (0 2) lag (0 3) lag (0 3) lag (1 2) lag (1 3) 

Equação 2a lag (1 2) lag (0 2) lag (1 1) lag (0 2) lag (1 2) lag (0 2) lag (1 2) lag (1 3) 

Equação 3a lag (0 3) lag (0 2) lag (1 1) lag (0 2) lag (1 2) lag (0 2) lag (1 2) lag (1 3) 

Equação 4a lag (0 2) lag (0 2) lag (1 1) lag (0 2) lag (0 2) lag (0 2) lag (1 2) lag (1 3) 

Equação 5a lag (0 2) lag (0 2) lag (1 1) lag (0 2) lag (0 2) lag (0 2) lag (1 2) lag (1 3) 
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As tabelas 73 a 76 apresentam os resultados das equações 1a a 5a, tendo em conta as 

medidas de desempenho definidas.  

A tabela 73 apresenta os resultados para a ROA como variável dependente, bem como os 

resultados para os testes de especificação dos modelos. Com referência aos testes de 

especificação indevida dos modelos, AR(1) e AR(2) não mostram evidência de 

autocorrelação de primeira e segunda ordem nos erros da primeira diferença. De acordo 

com Roodman (2009), verifica-se a autocorrelação de ordem l em níveis através da 

correlação de ordem l+1 em diferenças, pelo que é prosseguida a análise sem invalidar os 

modelos. Labra e Torrecillas (2014) referem a este propósito, que o modelo pode estar 

relacionado com o seu passado imediato (a variável dependente em t pode estar relacionada 

com t-1), mas não com períodos anteriores. Os testes de Hansen J sugerem que os 

instrumentos são válidos, com os p-value acima do nível convencional de significância de 

10%. Quanto aos testes de significância conjunta das variáveis explicativas, obtém-se para 

os modelos 1.1 e 1.5, p-values do teste de Wald acima do nível de 10%, pelo que é rejeitada 

a hipótese nula, e conclui-se que as variáveis de emissões de GEE e transparência do relato 

financeiro, não apresentam variações estatisticamente significativas na ROA. Verifica-se 

também que, para os modelos 1.2 e 1.4, as variáveis dummy temporais não apresentam 

significância conjunta, i.e., quando se interage com as variáveis explicativas a variável 

CumCap. 

Os resultados sugerem que, com a introdução do primeiro lag da variável dependente, as 

emissões de GEE não apresentam um efeito estatisticamente significativo naquela, mesmo 

quando se considera as emissões under-cap. Não obstante, o sinal do coeficiente mantém-

se positivo e reduzido, o que pode aferir a modesta influência do CELE nos resultados 

contabilísticos (Abrell et al., 2011). A influência positiva, e estatisticamente significativa, 

do nível de transparência do relato financeiro, mantém-se face aos resultados obtidos na 

secção 8.4.3.1., nos modelos 1.2 a 1.5, i.e., quando as emissões de GEE são controladas 

por reporte acima do cap atribuído e quando o relato financeiro é baseado em normas 

nacionais ou que divulguem emissões over-cap. De acordo com os resultados já 

apresentados em painéis estáticos, contribui-se para as conclusões obtidas por Cormier e 

Magnan (2003) ou Moneva e Cuellar (2009), na perspetiva de uma valorização positiva do 

desempenho operacional, uma medida baseada na contabilidade, perante níveis 

transparência do relato financeiro mais elevados. Mas, considerando também o coeficiente 

reduzido dessa influência, pode-se aferir que as interpretações flexíveis do tratamento 

contabilístico das licenças de emissão e emissões de GEE, estão a proporcionar variações 
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reduzidas nos resultados contabilísticos. Tal falta de variabilidade, pode ser a direção mais 

favorável para as entidades (Molenaar, 2009), considerando a exposição ao tema das 

alterações climáticas e ao mercado das emissões. Os resultados do capítulo 5 apontaram 

para uma maior divulgação de abordagens brutas, como a abordagem do subsídio do 

governo (conforme conceptualizada por Ernst & Young, 2009), da Resolução de 8 de 

fevereiro de 2006 do ICAC ou do apêndice à NCRF 26 da CNC. Argumenta-se então, que 

a transparência na divulgação de abordagens brutas conduz a uma modesta influência na 

ROA, uma vez que maiores níveis de transparência são apresentados positivamente 

relacionados com aquela medida. Veith et al. (2009), na perspetiva da utilidade da 

informação financeira, concluiu que são as abordagens líquidas baseadas no custo que 

providenciam mais informação adicional em relação a abordagens brutas, mesmo as que se 

baseiam em valores de mercado. Realça-se, contudo, que Ertimur et al. (2017) concluem 

que diferentes políticas contabilísticas no relato financeiro do efeito de sistemas cap-and-

trade geram diferenças significativas nos indicadores económico-financeiros.  
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Tabela 73: Modelos dinâmicos - influência das emissões de GEE e dos índices de divulgação 

financeira sobre LE e emissões de GEE na ROA 

Painel dinâmico de dados, two-step sistema GMM 

Ver quadro 21 para definição das variáveis. *, **, *** Representam níveis de significância a 1%, 5% e 10% respetivamente. O modelo 1.1 

apresenta os resultados para a equação 1a, o modelo 1.2 apresenta os resultados para a equação 2a, o modelo 1.3 apresenta os resultados 

para a equação 3a, o modelo 1.4 apresenta os resultados para a equação 4a e o modelo 1.5 apresenta os resultados para a equação 5a, 

definidas na secção 8.3.3. ɱ1 e ɱ2 representam os testes para autocorrelação de primeira e segunda ordem, respetivamente. Hansen J é 

um teste referente às restrições de sobre-especificação sob a hipótese nula de não correlação entre os instrumentos e o termo de erro 

(graus de liberdade). z1, z2 and z3 são testes de Wald de significância conjunta das variáveis explicativas, de controlo e temporais, 

respetivamente, sob a hipótese nula de não estarem relacionadas entre si, com os graus de liberdade entre parêntesis. tv é um teste-t de 

restrições lineares, sob a hipótese nula de os coeficientes serem igual a zero. (1) As variáveis temporais foram introduzidas nos modelos, 

apesar do teste de Wald não verificar a sua significância conjunta. 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 
 Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

ROAt-1 0,2282*** 0,1243 0,1739 0,1436 0,2280*** 0,1361 0,1845 0,1337 0,1790 0,1454 

GEEt-1 0,0059 0,0087   0,0071 0,0083 0,0049 0,0098 0,0064 0,0088 

GEEt-1.CumCap           

0. Over-cap   0,0080 0,0099       

1. Under-cap   0,0054 0,0102       

ID 0,0037 0,0033 0,0083*** 0,0049       

0. ID.NatGAAP     0,0077*** 0,0045     

1. ID.IFRS     0,0015 0,0031     
0. Not.ID.UC       0,0079** 0,0039   

1. ID.UC       0,0038 0,0042   
0. NotID.IFRS.UC         0,0085*** 0,0045 

1. ID.IFRS.UC         0,0034 0,0046 

Dim 0,0160*** 0,0091 0,0259** 0,0124 0,0162*** 0,0093 0,0238** 0,0114 0,0237*** 0,0137 

GSales 0,1404* 0,0384 0,1361* 0,0361 0,1407* 0,0375 0,1374* 0,0364 0,1401* 0,0394 

DebtE 0,0086 0,0072 0,0064 0,0063 0,0078 0,0071 0,0068 0,0068 0,0074 0,0079 

CapInt -0,0004 0,0004 -0,0006 0,0004 -0,0003 0,0005 -0,0007*** 0,0004 -0,0006 0,0004 

_cons -- -- -- -- -- -- -0,5215** 0,2431 -- -- 

i.Ano Sim  Sim(1)  Sim  Sim(1)  Sim  

N obs / N grupos 453/85  433/85  453/85  433/85  433/85  

N instrumentos 78  78  80  80  80   
F (13, 84) = 12,38* F (14, 84) = 7,36* F (14, 84) = 9,21* F (14, 84) = 8,65* F (14, 84) = 11,97* 

ɱ1 0,099  0,130  0,102  0,130  0,128  

ɱ2 0,403  0,265  0,405  0,241  0,245  

Hansen J statistic 
chi2(63)=76,53 

Prob>chi2= 0,118 

chi2(62)=73,08 

Prob>chi2= 0,159 

chi2(64)=73,75 

Prob>chi2= 0,189 

chi2(64)=73,73 

Prob>chi2= 0,242 

chi2(64)=76,24 

Prob>chi2= 0,141 

z1 F(3,84) = 1,73 F(3,84) = 2,73** F(4,84) =1,71 F(4,84) =2,42*** F(4,84) =2,61** 

z2 F(4,84) =4,60* F(4,84) =4,06* F(4,84) =3,91*  F(4,84) = 4,49*  F(4,84) =4,04*  

z3 F(6,84) =2,35** F(5,84) = 1,61 F(6,84) = 2,16*** F(6,84) = 1,66 F(6,84) = 1,86*** 

tv  1,2546 1,7014  1,3814  1,2379 

 

A tabela 74 apresenta os resultados para a ROE como variável dependente, bem como os 

resultados para os testes de especificação indevida dos modelos. Com referência aos testes 

de especificação indevida dos modelos, AR(1) e AR(2) não mostram evidência de 

autocorrelação de primeira e segunda ordem nos erros da primeira diferença. De acordo 

com Roodman (2009), verifica-se a autocorrelação de ordem l em níveis através da 

correlação de ordem l+1 em diferenças, pelo que se prossegue a análise sem invalidar os 

modelos. Labra e Torrecillas (2014) referem a este propósito que, o modelo pode estar 

relacionado com o seu passado imediato (a variável dependente em t pode estar relacionada 

com t-1), mas não com períodos anteriores. Os testes de Hansen J sugerem que os 

instrumentos são válidos, com os p-value acima do nível convencional de significância de 

10%. Porém, os testes Wald para a variância conjunta das variáveis apresentam alguns 
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problemas. Nos modelos 2.1, 2.3 e 2.4, a variância conjunta das variáveis explicativas não 

é significativa, e em nenhum dos modelos as variáveis temporais se apresentam 

estatisticamente significativas. Esta situação já era expectável considerando os testes de 

pós-estimação dos modelos estáticos (secção 8.4.3.1). 

Os resultados evidenciam uma influência positiva das emissões de GEE, estatisticamente 

significativa, sugerindo que a redução das emissões de GEE diminui o retorno dos 

detentores do capital. Note-se, que os resultados do modelo 2.2 indicam que a redução das 

emissões de GEE para observações over-cap são superiores à diminuição perante as 

observações under-cap. Estes resultados estão em linha com os obtidos por Iwata e Okada 

(2011), que apresentam um coeficiente positivo entre a ROE e as emissões de GEE para 

indústrias poluidoras (ainda que o coeficiente não seja estatisticamente significativo), mas 

não é consistente com Gallego-Álvarez et al. (2015) que concluíram por um efeito positivo 

da redução de emissões de GEE no ROE. Também estão em linha com Abrell et al. (2011), 

que concluem por uma influência modesta do CELE nos resultados contabilísticos. A 

inclusão do primeiro lag da variável dependente faz com que aquela influência seja mais 

relevante. De forma surpreendente, o rácio de desempenho do período anterior não influi 

no rácio do período presente. As variações na ROE podem ser atribuídas a distintas causas: 

resultados líquidos muito superiores ao capital investido, reduzido capital investido face 

aos resultados líquidos obtidos, resultados líquidos inconsistentes, dívida excessiva, 

resultados negativos excessivos face ao capital investido que reduzem o capital próprio, 

entre outros.  

O nível de transparência do relato financeiro continua a não apresentar significância 

estatística nos modelos desenvolvidos, tendo alterado face aos modelos estáticos, o sinal 

do coeficiente. A exceção é perante um índice de divulgações que representa emissões de 

GEE acima do limite atribuído, o qual continua a apresentar-se negativo, ainda que sem 

significância estatística para os níveis de significância convencionais, definidos até 10%. 

Perante estes resultados, não se obtêm conclusões para o efeito da transparência do relato 

financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE na ROE. Este resultado é obtido 

para o relato financeiro em IFRS e em normas nacionais, também de forma independente 

do relato de emissões acima ou abaixo do limite atribuído gratuitamente.  

A variável de controlo relativa ao risco financeiro é a única que continua a apresentar a 

influência expectável de forma estatisticamente significativa. Porém, os sinais dos 

coeficientes das restantes variáveis não alteram, e os valores mantém-se consistentes. Note-
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se que, para o modelo 2.1, a variável dimensão obtém relevância estatística, com um efeito 

negativo na ROE.  

 

Tabela 74: Modelos dinâmicos - influência das emissões de GEE e dos índices de divulgação 

financeira sobre LE e emissões de GEE na ROE 

Painel dinâmico de dados, two-step sistema GMM 

Ver quadro 21 para definição das variáveis. *, **, *** Representam níveis de significância a 1%, 5% e 10% respetivamente. O modelo 2.1 

apresenta os resultados para a equação 1a, o modelo 2.2 apresenta os resultados para a equação 2a, o modelo 2.3 apresenta os resultados 

para a equação 3a, o modelo 2.4 apresenta os resultados para a equação 4a e o modelo 2.5 apresenta os resultados para a equação 5a, 

definidas na secção 8.3.3. ɱ1 e ɱ2 representam os testes para autocorrelação de primeira e segunda ordem, respetivamente. Hansen J é 

um teste referente às restrições de sobre-especificação sob a hipótese nula de não correlação entre os instrumentos e o termo de erro 

(graus de liberdade). z1, z2 and z3 são testes de Wald de significância conjunta das variáveis explicativas, de controlo e temporais, 

respetivamente, sob a hipótese nula de não estarem relacionadas entre si, com os graus de liberdade entre parêntesis. tv é um teste-t de 

restrições lineares, sob a hipótese nula de os coeficientes serem igual a zero. (1) As variáveis temporais foram introduzidas nos modelos, 

apesar do teste de Wald não verificar a sua significância conjunta. 

 
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5  

Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

ROEt-1 0,0459 0,1347 0,0230 0,1385 0,0472 0,1560 0,0268 0,1458 0,0256 0,1425 

GEEt-1. 0,0834** 0,0354   0,0632*** 0,0365 0,0854** 0,0338 0,0893* 0,0313 

GEEt-1.CumCap   0,0915** 0,0371       
0. Over-cap   0,0862** 0,0376       

1. Under-cap           

ID 0,0068 0,0118 0,0141 0,0133 0,0030 0,0168     
0. ID.NatGAAP     0,0126 0,0121     

1. ID.IFRS       0,0106 0,0123   

0. Not.ID.UC       0,0032 0,0111   
1. ID.UC           

0. NotID.IFRS.UC         0,0129 0,0129 

1. ID.IFRS.UC         0,0083 0,0114 

Dim -0,0670** 0,0335 -0,0377 0,0403 -0,0489 0,0309 -0,0328 0,0404 -0,0452 0,0375 

GSales 0,2317 0,1824 0,1702 0,1818 0,1924 0,1820 0,1698 0,1867 0,1796 0,1845 

DebtE -0,0970* 0,0220 -0,0998* 0,0237 -0,0925* 0,0208 -0,0982* 0,0236 -0,0984* 0,0235 

CapInt 0,0010 0,0015 0,0007 0,0017 0,0006 0,0013 0,0003 0,0017 0,0008 0,0016 

_cons -- -- -0,1072 0,6918 0,4058 0,6103 -0,1395 0,7358 -- -- 

i.Ano Sim (1)  Sim (1)  Sim (1)  Sim (1)  Sim (1)  

N obs / N grupos 453/85  433/85  453/85  433/85  433/85  

N instrumentos 78  77  77  78  78   
F (13, 84) = 7,41* F (14, 84) = 3,46* F (14, 84) = 4,41* F (14, 84) = 4,13* F (14, 84) = 5,31* 

ɱ1 0,223  0,238  0,230  0,240  0,237  

ɱ2 0,296  0,329  0,250  0,313  0,302  

Hansen J statistic 
chi2(63)=76,61 

Prob>chi2= 0,116 
chi2(61)=71,82 

Prob>chi2= 0,162 
chi2(61)=70,28 

Prob>chi2= 0,195 
chi2(62)=70,66 

Prob>chi2= 0,211 
chi2(62)=72,74 

Prob>chi2= 0,165 

z1 F(3,84) = 2,00 F(3,84) = 2,09*** F(4,84) = 1,01 F(4,84) = 1,70 F(4,84) =2,25*** 

z2 F(4,84) =8,40* F(4,84) = 6,45* F(4,84) = 6,57*  F(4,84) = 6,97*  F(4,84) = 7,21*  

z3 F(6,84) =0,78 F(5,84) = 1,49 F(6,84) = 1,18 F(6,84) = 1,04 F(6,84) = 0,84 

tv  0,8483 0,7099  0,7744  0,8145 

 

 

A tabela 75 apresenta os resultados para a ROS como variável dependente, bem como os 

resultados para os testes de especificação indevida dos modelos. Com referência a estes, 

AR(1) e AR(2) não mostram evidência de autocorrelação de primeira e segunda ordem nos 

erros da primeira diferença. De acordo com Roodman (2009), verifica-se a autocorrelação 

de ordem l em níveis através da correlação de ordem l+1 em diferenças, pelo que se 

prossegue a análise sem invalidar os modelos. Labra e Torrecillas (2014) referem a este 

propósito que, o modelo pode estar relacionado com o seu passado mediado (a variável 
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dependente em t pode estar relacionada com t-1), mas não com períodos anteriores. Os 

testes de Hansen J sugerem que os instrumentos são válidos, com os p-value acima do nível 

convencional de significância de 10%. O teste de Wald (z3) indica que, para o modelo 3.5, 

as variáveis dummy temporais não apresentam significância conjunta. Os modelos 

apresentam relevância estatística para o nível de significância de 1%. 

 

Os resultados indicam que, à semelhança do que aconteceu para a ROA, com a introdução 

do primeiro lag da variável dependente, as emissões de GEE não apresentam um efeito 

estatisticamente significativo na ROS. Neste caso, os sinais dos coeficientes apresentados 

alteram para negativo, exceção feita ao modelo 3.3, ainda que não sejam estatisticamente 

significativos. De forma semelhante, Fujii et al. (2012) não apresentam uma influência 

estatisticamente do desempenho das emissões de GEE na ROS. Os autores obtêm sim, um 

efeito positivo do quadrado do desempenho das emissões de GEE na ROS, i.e., uma relação 

monotónica. Por este motivo, os autores concluem que o desempenho das emissões de GEE 

afeta positivamente a ROA através da ROS.  

Não se verificam resultados estatisticamente significativos para a influência do nível de 

transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE na ROS. 

Não obstante, verifica-se que os coeficientes que permanecem com o sinal inalterado face 

aos apresentados nos resultados em painel estático, nomeadamente os referentes às 

equações 3.2, 3.3 e 3.4, são os que apresentam um efeito estatisticamente significativo na 

rendibilidade do ativo (ver tabela 73). Essa não alteração, leva a argumentar que o nível de 

transparência do relato financeiro em normas nacionais (equação 3.3), ou em situação de 

representação de emissões under-cap (equações 3.2 e 3.4), influencia a ROA, por meio da 

ROS. 

Relativamente à influência das variáveis de controlo, verifica-se a consistência face ao que 

foi apresentado nas técnicas estatísticas em painéis estáticos, com a dimensão e o 

crescimento das vendas a apresentarem uma influência positiva na ROS e a intensidade do 

capital com um reduzido efeito negativo. 
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Tabela 75: Modelos dinâmicos - influência das emissões de GEE e dos índices de divulgação 

financeira sobre LE e emissões de GEE na ROS 

Painel dinâmico de dados, two-step sistema GMM 

Ver quadro 21 para definição das variáveis. *, **, *** Representam níveis de significância a 1%, 5% e 10% respetivamente. O modelo 3.1 

apresenta os resultados para a equação 1a, o modelo 3.2 apresenta os resultados para a equação 2a, o modelo 3.3 apresenta os resultados 

para a equação 3a, o modelo 3.4 apresenta os resultados para a equação 4a e o modelo 3.5 apresenta os resultados para a equação 5a, 

definidas na secção 8.3.3. ɱ1 e ɱ2 representam os testes para autocorrelação de primeira e segunda ordem, respetivamente. Hansen J é 

um teste referente às restrições de sobre-especificação sob a hipótese nula de não correlação entre os instrumentos e o termo de erro 

(graus de liberdade). z1, z2 and z3 são testes de Wald de significância conjunta das variáveis explicativas, de controlo e temporais, 

respetivamente, sob a hipótese nula de não estarem relacionadas entre si, com os graus de liberdade entre parêntesis. tv é um teste-t de 

restrições lineares, sob a hipótese nula de os coeficientes serem igual a zero. (1) As variáveis temporais foram introduzidas nos modelos, 

apesar do teste de Wald não verificar a sua significância conjunta. 

 
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5  

Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

ROSt-1 0,7178* 0,1964 0,7140* 0,1895 0,7154* 0,2001 0,7216* 0,1905 0,7121* 0,1899 

GEEt-1 -0,0053 0,0260   0,0007 0,0238 -0,0050 0,0240 -0,0046 0,0239 

GEEt-1.CumCap           

0. Over-cap   -0,0030 0,0213       

1. Under-cap   -0,0084 0,0238       

ID -0,0046 0,0061 0,0034 0,0062       

0. ID.NatGAAP     0,0072 0,0073     

1. ID.IFRS     -0,0080 0,0083     
0. Not.ID.UC       0,0078 0,0058   

1. ID.UC       -0,0004 0,0063   
0. NotID.IFRS.UC         0,0076 0,0054 

1. ID.IFRS.UC         -0,0051 0,0074 

Dim 0,0408** 0,0179 0,0485** 0,0233 0,0470** 0,0219 0,0443** 0,0209 0,0471** 0,0221 

GSales 0,2524** 0,1024 0,2542** 0,1182 0,2524** 0,1177 0,2576** 0,1267 0,2552** 0,1224 

DebtE 0,0166 0,0172 0,0136 0,0151 0,0183 0,0165 0,0145 0,0161 0,0161 0,0174 

CapInt -0,0023* 0,0008 -0,0020*** 0,0011 -0,0018*** 0,0010 -0,0021** 0,0010 -0,0020*** 0,0010 

_cons --  --  --  --  -0,8737*** 0,4836 

i.Ano Sim  Sim  Sim  Sim  Sim (1)  

N obs / N grupos 453/85  433/85  453/85  433/85  433/85  

N instrumentos 78  78  78  80  80   
F (13, 84) = 31,49* F (14, 84) = 33,25* F (14, 84) = 19,39* F (14, 84) = 30,77* F (14, 84) = 23,34* 

ɱ1 0,089  0,130  0,089  0,101  0,102  

ɱ2 0,663  0,265  0,683  0,993  0,981  

Hansen J statistic 
chi2(63)=76,45 

Prob>chi2= 0,119 

chi2(62)=73,08 

Prob>chi2= 0,159 

chi2(62)=75,73 

Prob>chi2= 0,113 

chi2(64)=78,39 

Prob>chi2= 0,106 

chi2(64)=77,31 

Prob>chi2= 0,123 

z1 F(3,84) = 7,06* F(3,84) = 5,89* F(4,84) = 9,05* F(4,84) = 6,49* F(4,84) =8,27* 

z2 F(4,84) =4,92* F(4,84) = 3,89* F(4,84) = 3,02*  F(4,84) = 3,34**  F(4,84) = 3,38*  

z3 F(6,84) =2,46** F(5,84) = 2,09* F(6,84) = 2,41** F(6,84) = 1,99*** F(5,84) = 1,04 

tv  3,9312 3,8712  3,9623  3,9466 

 

 

A tabela 76 apresenta os resultados para a AT como variável dependente, bem como os 

resultados para os testes de especificação indevida dos modelos. Com referência a estes 

últimos, AR(1) e AR(2) não mostram evidência de autocorrelação de primeira e segunda 

ordem nos erros da primeira diferença. De acordo com Roodman (2009), verifica-se a 

autocorrelação de ordem l em níveis através da correlação de ordem l+1 em diferenças, 

pelo que se prossegue a análise sem invalidar os modelos. Labra e Torrecillas (2014) 

referem a este propósito que, o modelo pode estar relacionado com o seu passado imediato 

(a variável dependente em t pode estar relacionada com t-1), mas não com períodos 

anteriores. Os testes de Hansen J sugerem que os instrumentos são válidos, com os p-value 

acima do nível convencional de significância de 10%. Os testes de Wald (z3) indicam que, 
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para os modelos 4.2 e 4.4, as variáveis dummy temporais não apresentam significância 

conjunta. Os modelos apresentam relevância estatística para o nível de significância de 1%. 

Os resultados indicam que as variáveis explicativas apresentam significância estatística nos 

modelos desenvolvidos, o que sugere que quer as emissões de GEE quer a transparência 

do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE apresentam um efeito 

estatístico na AT. Com recurso a esta técnica estatística, introduzindo o primeiro lag da 

variável dependente e considerando as variáveis explicativas e de controlo como 

endógenas, verifica-se que os sinais dos coeficientes se mantêm face aos apresentados na 

secção 8.4.3.1 para as equações 1 a 5, mas agora com significância estatística. 

As emissões de GEE apresentam um efeito negativo na AT, sugerindo que, em períodos de 

menores emissões, a eficiência da gestão do ativo aumenta. Este resultado é constante, quer 

a entidade relate emissões abaixo ou acima do limite atribuído gratuitamente, o que indica 

que uma gestão adequada daquelas emissões é o que interfere com o desempenho da 

entidade e não o relato efetuado das suas emissões face ao limite atribuído. Meng et al. 

(2014) também apresentam resultados em que a estrutura geral de divulgação apresenta 

características semelhantes entre good e bad performers. 

Também é verificado que o nível de transparência do relato financeiro sobre licenças de 

emissão e emissões de GEE influencia positivamente o rácio relativo à AT, 

independentemente de ser baseado em normas internacionais ou nacionais e de se verificar 

o relato de situações under-cap ou over-cap. 

As variáveis de controlo relativas ao crescimento das vendas e à intensidade do capital 

apresentam as influências expectáveis. Há ainda a relevar a influência negativa e 

estatisticamente significativa da dimensão, i.e., entidades de maior dimensão tiveram a 

ROS reduzida no período em estudo. 
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Tabela 76: Modelos dinâmicos - influência das emissões de GEE e dos índices de divulgação 

financeira sobre LE e emissões de GEE na AT 

Painel dinâmico de dados, two-step sistema GMM 

Ver quadro 21 para definição das variáveis. *, **, *** Representam níveis de significância a 1%, 5% e 10% respetivamente. O modelo 4.1 

apresenta os resultados para a equação 1a, o modelo 4.2 apresenta os resultados para a equação 2a, o modelo 4.3 apresenta os resultados 

para a equação 3a, o modelo 4.4 apresenta os resultados para a equação 4a e o modelo 4.5 apresenta os resultados para a equação 5a, 

definidas na secção 8.3.3. ɱ1 e ɱ2 representam os testes para autocorrelação de primeira e segunda ordem, respetivamente. Hansen J é 

um teste referente às restrições de sobre-especificação sob a hipótese nula de não correlação entre os instrumentos e o termo de erro 

(graus de liberdade). z1, z2 and z3 são testes de Wald de significância conjunta das variáveis explicativas, de controlo e temporais, 

respetivamente, sob a hipótese nula de não estarem relacionadas entre si, com os graus de liberdade entre parêntesis. tv é um teste-t de 

restrições lineares, sob a hipótese nula de os coeficientes serem igual a zero. (1) As variáveis temporais foram introduzidas nos modelos, 

apesar do teste de Wald não verificar a sua significância conjunta. 

 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 
 Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

ATt-1 0,6950* 0,0644 0,6346* 0,0737 0,6983* 0,0630 0,6538* 0,0643 0,6374* 0,0671 

GEEt-1 -0,0295*** 0,0171   -0,0279 0,0229 -0,0501** 0,0223 -0,0530** 0,0226 

GEEt-1.CumCap           

0. Over-cap   -0,0496** 0,0241       

1. Under-cap   -0,0452*** 0,0234       

ID 0,0241** 0,0093 0,0282* 0,0091       

0. ID.NatGAAP     0,0249** 0,0102     

1. ID.IFRS     0,0216** 0,0087     
0. Not.ID.UC       0,0176** 0,0084   

1. ID.UC       0,0255** 0,0098   
0. NotID.IFRS.UC         0,0236** 0,0100 

1. ID.IFRS.UC         0,0301** 0,0117 

Dim -0,0472*** 0,0239 -0,0513*** 0,0294 -0,0443*** 0,0242 -0,0472*** 0,0243 -0,0476*** 0,0274 

GSales 0,4412* 0,0723 0,444* 0,0910 0,4351* 0,0745 0,4475* 0,0815 0,4515* 0,0790 

DebtE -0,0309* 0,0075 -0,0278* 0,0072 -0,0290* 0,0081 -0,0281* 0,0061 -0,0281* 0,0065 

CapInt -0,0017*** 0,0009 -0,0023** 0,0011 -0,0019*** 0,0010 -0,0023** 0,0009 -0,0024** 0,0010 

_cons --  --  --  --  1,7169* 0,6056 

i.Ano Sim  Sim (1)  Sim  Sim  Sim (1)  

N obs / N grupos 453/85  433/85  453/85  433/85  433/85  

N instrumentos 70  78  78  79  79   
F (13, 84) = 272,29* F (14, 84) = 211,83* F (14, 84) = 225,55* F (14, 84) = 219,47* F (14, 84) = 59,11* 

ɱ1 0,009  0,009  0,011  0,009  0,008  

ɱ2 0,195  0,293  0,207  0,307  0,310  

Hansen J statistic 
chi2(55)=51,74 

Prob>chi2= 0,600 

chi2(62)=64,70 

Prob>chi2= 0,383 

chi2(62)=62,50 

Prob>chi2= 0,458 

chi2(63)=62,80 

Prob>chi2= 0,484 

chi2(63)=61,65 

Prob>chi2= 0,524 

z1 F(3,84) = 58,84* F(3,84) = 35,62* F(4,84) = 42,04* F(4,84) = 43,24* F(4,84) =29,65* 

z2 F(4,84) =13,16* F(4,84) = 10,15* F(4,84) = 11,81*  F(4,84) = 12,90*  F(4,84) = 13,82*  

z3 F(6,84) =2,70** F(5,84) = 1,73 F(6,84) = 2,56** F(6,84) = 2,00*** F(6,84) = 0,92 

tv  6,7303 8,9628  7,9329  7,6909 

 

 

As evidências empíricas apontam para que o efeito das emissões de GEE sobre as medidas 

de rendibilidade seja consistente com a abordagem de win-lose. Os resultados obtidos 

revelam que esta situação se mantém quer para a ROA quer para a ROE.  

Gallego-Álvarez et al. (2015) não concluíram por uma relação estatisticamente 

significativa entre o desempenho operacional (ROA) e a redução das emissões de GEE, 

imputando à necessidade de reduzir os investimentos de proteção ambiental no período de 

crise financeira (anos 2008 e 2009). Mas concluíram por uma associação positiva entre 

estas e o desempenho financeiro (ROE), esclarecendo então que os investimentos para 

proteger o ambiente proporcionam alguns benefícios financeiros.  
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Para justificar o impacto do desempenho das emissões de GEE na ROA, Fujii et al. (2011) 

explicam a relação daquela com a ROS. Os autores referem que um rácio mais elevado da 

ROS implica custos menores em relação ao volume de negócios, sugerindo que as 

entidades alcançaram processos mais eficientes para realizar as vendas. Estes processos 

podem incluir a aquisição ou manutenção para equipamento de produção mais eficiente ou 

melhorar os processos de produção e empregar esforços para poupar energia. Os resultados 

do presente estudo sugerem que as emissões de GEE estão positivamente correlacionadas 

com a ROA mas de forma muito modesta. A análise do impacto que as emissões de GEE 

têm na ROA, através da ROS, valida também por uma falta de materialidade, à semelhança 

de Busch e Hoffmann (2011). Mas aquele impacto na ROA, através da ROS, é dissipado 

quando se introduz no modelo a influência da ROS alcançada no período anterior. Assim, 

atribui-se a falta de materialidade da influência das emissões de GEE na ROA, 

fundamentalmente à influência negativa que as emissões de GEE provocam no rácio de 

eficiência do ativo (AT). Quanto mais elevadas as emissões, a AT reduz, o que sugere que 

entidades mais poluentes não estão a ser eficientes na gestão das emissões de GEE. Esta 

conclusão não está de acordo com Fujii et al. (2011), que concluiu que a AT não era afetada 

pelo desempenho das emissões de GEE. Porém, os resultados obtidos no presente estudo 

indicam que as entidades mais poluentes obtêm melhores rácios de ROS e piores rácios de 

eficiência do ativo. Note-se que os resultados para a ROS sugerem que são as entidades de 

maior dimensão que obtêm rendibilidades mais elevadas, e simultaneamente, ao emitirem 

mais GEE, aumentam esse desempenho. Por outro lado, são as entidades de maior 

dimensão que, simultaneamente, com maiores emissões, obtêm menor eficiência do ativo 

investido. Argumenta-se, assim, que as situações de win-lose que se verificam para a 

medida de desempenho da ROA, são fomentadas pelas entidades de maior dimensão que 

estão mais focadas na ROS do período e menos em utilizar os seus investimentos de forma 

eficiente, no médio prazo. As características da amostra e o período do estudo podem 

justificar estes resultados, contribuindo assim para a justificação das situações win-lose 

identificadas na literatura. Este comportamento pode, então, ser justificado pelo período de 

crise financeira, que prejudicou, conforme conhecido, o meio empresarial português e 

espanhol. Entidades de maior dimensão ficam sujeitas a restrições económicas que superam 

os custos de uma imagem “ambientalmente” prejudicial. Delmas et al. (2015) sugerem que 

estas situações de win-lose são apenas conclusões relacionadas com os rácios de curto-

prazo.  
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Para colmatar esta questão, os testes adicionais que seguidamente se apresentam, 

pretendem esclarecer se em medidas de longo prazo, como medidas baseadas no mercado, 

as emissões de GEE apresentam um efeito distinto do verificado para as medidas baseadas 

na contabilidade. Outra questão que pode fomentar as situações de win-lose está 

relacionada com a perceção que as entidades tinham da legislação ambiental a que ficaram 

sujeitas. Drake, Purvis e Hunt (2004) concluem que, apesar de empresas considerarem que 

a legislação a que ficaram sujeitas poderia criar condições para desempenhos mais 

favoráveis, a opinião maioritária era de que a legislação ambiental iria prejudicar o seu 

desempenho. Assim, a exposição ao CELE pode ser, por si só, uma justificação para a 

aceitação da redução dos rácios contabilísticos. Por outro lado, Clarkson et al. (2011) 

sugerem que nem todas as entidades conseguem imitar uma estratégia ambiental proativa 

que resulte em situações win-win, associando essa capacidade a entidades com recursos 

financeiros e capacidades de gestão.  

 

A influência do nível de transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e 

emissões de GEE nas medidas de rendibilidade, não é clara (Gallego-Álvarez et al., 2016). 

O presente estudo conclui por um efeito positivo reduzido. Este modesto impacto pode ser 

consequência, por um lado da prática de não divulgação (PWC e IETA, 2007; Lovell et al., 

2010; Black, 2013) ou da adoção de abordagens líquidas que proporcionam menor 

quantidade de informação; por outro lado, pode ser argumentado que a utilização de 

abordagens brutas não influi na variabilidade dos rácios de rendibilidade.  

O capítulo 5 identifica algumas práticas de adoção de políticas off-balance sheet e de não 

divulgação no relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE, mais 

proeminentes em relação ao reconhecimento e mensuração das emissões de GEE. De facto, 

em teoria, se uma entidade estimar que as emissões de GEE estão dentro do limite atribuído 

gratuitamente pelos PNALEs, então as práticas contabilísticas fiáveis e relevantes para a 

tomada de decisão, dependem maioritariamente do juízo profissional, no âmbito das IFRS. 

Os reguladores nacionais, espanhol e português, contribuíram para que tal não acontecesse. 

As conclusões do capítulo 6 referem que são as entidades que adotam as IFRS que 

divulgam menos informação. A estratégia de omissão no relato empresarial é sugerida por 

Criado-Jiménez et al. (2008) e Leuz e Wysocki (2008). Na secção 7.4.3.1 evidenciou-se, 

contudo, que não há uma diferença significativa das práticas de relato, entre entidades 

under-cap e over-cap. Mas, verificou-se na secção 7.4.3.2, que as entidades que relatam 

emissões de GEE em excesso ao limite atribuído gratuitamente e reconhecem o passivo 
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respetivo (e até mesmo a aquisição de licenças de emissão) tendem a divulgar mais 

informação sobre as LEAG. A estratégia de transparência pode então passar, não pela 

omissão ou ocultação, mas pela divulgação voluntária de maior quantidade de informação, 

que balanceia o impacto de “más notícias”. Meng et al. (2014) sugerem, face a resultados 

semelhantes entre entidades que são good performers vs bad performers, que parece ser 

difícil para os stakeholders distinguir aquelas entidades com base apenas no nível de 

divulgação, porque, por um lado, enquanto os bad performers apresentam mais 

informações qualitativas do que os good performers, também fornecem informações mais 

sólidas do que os de desempenho misto. Por outro lado, seja qual for o seu desempenho 

demonstram padrões de divulgação gerais semelhantes, apesar das diferenças 

estatisticamente significativas em efeitos individuais. Assim, face à influência positiva do 

nível de transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE 

aquando da preparação das contas em normas nacionais e/ou no caso de as entidades 

emitirem GEE acima das LEAG, pode ser sugerido que, as abordagens brutas apresentam 

mais informação sem terem proporcionado variações significativas nas medidas de 

desempenho. Em linha com o argumentado, de forma genérica, por Leuz e Wysocki (2008), 

no caso concreto das licenças de emissão e emissões de GEE, considera-se, como 

Matsumura et al. (2014) em relação à divulgação das emissões de carbono, que as entidades 

observam o balanceamento entre o custo e o benefício do relato financeiro, e decidem 

incluir nas demonstrações financeiras informação sobre a exposição ao CELE sem gerar 

variabilidade nos rácios de desempenho. No entanto, como a variabilidade dos resultados 

é uma das premissas para a qualidade do relato financeiro (Schipper e Vincent, 2003), pode 

ser sugerido que as práticas contabilísticas adotadas não estão a informar os stakeholders, 

na perspetiva de value relevance, da influência que a exposição àquele sistema de comércio 

tem na sua rendibilidade. A preocupação exposta pelas várias entidades sobre a volatilidade 

nos resultados que surgia da aplicação da IFRIC 3 (EFRAG, 2005; Deac, 2013; Giner, 

2014; Ertimur et al. 2010, 2017) parece estar, até ao momento, solucionada por divulgações 

de práticas que minimizam essa volatilidade, em particular por parte de entidades que 

adotam as IFRS. 

Importa ainda ressalvar que, o efeito positivo do nível de transparência do relato financeiro 

sobre licenças de emissão e emissões de GEE na AT, indica que as práticas contabilísticas 

divulgadas aos stakeholders, estão a contribuir positivamente para a eficiência do ativo 

usado. Mas esta conclusão é válida, quer para entidades que reportam em IFRS ou em 

normas nacionais, e under-cap e over-cap. Portanto, por exclusão, é na ROS que a 
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transparência da informação divulgada é distinguida em termos do seu impacto (ainda que 

os resultados obtidos não tenham sido, de forma significativa para os intervalos de 

confiança padrão, distintos).  

 

A literatura existente é coerente a concluir que, quer as emissões de GEE quer as práticas 

contabilísticas sobre licenças de emissão e emissões de GEE, decorrentes de um sistema 

cap-and-trade, têm consequências no valor de mercado das entidades (Veith et al., 2009; 

Ertimur et al., 2009, 2017; Matsumura et al., 2011, 2014). 

A próxima secção introduz testes adicionais, que considera medidas baseadas no mercado 

como variáveis dependentes, de forma a poder aferir comparabilidade aos resultados 

obtidos para as medidas de rendibilidade baseadas na contabilidade.  

 

 

8.4.3.3. Testes adicionais 

De forma a conferir valor adicional aos resultados apresentados na secção 8.4.3, testam-se 

novamente as equações 1 a 5, definidas na secção 8.3.3, para os casos em que foi possível 

apurar medidas de rendibilidade baseadas no mercado. A definição da amostra que teve 

como foco principal o relato financeiro efetuado nas demonstrações financeiras, incluindo 

bases de relato nacionais e internacionais, excluindo entidades com operadores em outros 

países da UE que não sejam Portugal, Espanha ou França, fez com que uma grande parte 

das entidades incluídas na amostra, não tivesse disponíveis dados relacionados com o 

mercado. Obtiveram-se 116 observações para o período 2008 a 2014, relativas a 17 

entidades, mas, devido ao uso do primeiro lag da variável relativa às emissões de GEE e 

ao crescimento das vendas, o estudo empírico é efetuado com 101 observações. A lista de 

entidades utilizadas para estes testes encontra-se no apêndice IV. Os dados de mercado 

foram obtidos com recurso à base de dados Amadeus. Como proxies para a rendibilidade, 

optou-se pelo uso do Tobin’s-q e do logaritmo da capitalização de mercado. 

Desde que James Tobin, da Universidade de Yale e premiado pela Academia Nobel, propôs 

o quociente Q em 1968, que esta tem sido uma medida amplamente reconhecida para medir 

o desempenho financeiro de uma entidade. O q de Tobin é o rácio entre o valor de mercado 

e o custo de reposição dos ativos de uma empresa. Valores entre 0 e 1, por exemplo, 

representam que o custo de repor os ativos é maior do que o seu valor de mercado, o que 
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sugere ativos subvalorizados; o raciocínio contrário pode ser feito para valores superiores 

a 1. Afirma-se, portanto, que o Tobin’s-q integra as expectativas dos investidores sobre a 

rendibilidade futura de uma empresa, sob condições variáveis. A fórmula de cálculo é 

frequentemente ajustada, devido às dificuldades de estimativa do custo de reposição do 

total dos ativos. As versões adaptadas incluem o somatório do valor de mercado do capital 

próprio e do passivo dividido pelo somatório dos valores contabilísticos respetivos, ou 

simplesmente a divisão do valor de mercado do capital próprio pelo valor contabilístico 

deste. 

A literatura existente contempla estudos que relacionam o desempenho das emissões de 

GEE com o Tobin’s-q (King e Lenox, 2001; Delmas e Nairn-Birch, 2011; Busch e 

Hoffman, 2011; Iwata e Okada, 2011; Wang et al., 2014; Delmas et al., 2015; Misani e 

Pogutz, 2015; Manrique e Martí-Ballester, 2017; Hassan e Romilly, 2018), os quais 

concluem maioritariamente por menores emissões de GEE estarem relacionadas a um 

desempenho financeiro mais forte, situações win-win.  

A utilização do valor de mercado de uma entidade como proxy para o desempenho 

financeiro é baseado em literatura anterior (Blacconiere e Northcut, 1997; Li e McConomy, 

1999; Matsumura et al., 2011, 2014; Saka e Oshika, 2014) que relaciona o desempenho 

ambiental ou divulgações ambientais, com a capitalização de mercado. Estes argumentam 

que a informação oferecida pelas entidades, afeta negativamente o seu valor de mercado, 

antecipando os efeitos económicos. Todavia, assim que os investimentos tecnológicos são 

consolidados, as informações ambientais divulgadas refletem menores riscos ambientais, 

aumentando o valor de mercado da entidade. Moneva e Cuellar (2009) analisam, na 

perspetiva de value relevance, o efeito das divulgações ambientais, obrigatórias e 

voluntárias, concluindo que o mercado valoriza positivamente as divulgações ambientais 

obrigatórias. Já Ganda (2017) examina o impacto das divulgações de emissões de carbono 

no desempenho da empresa, comparando o efeito destas no valor de mercado da entidade 

e no desempenho baseado na ROA. O autor conclui por um efeito positivo na ROA mas 

negativo no valor de mercado. Literatura anterior (Griffin et al., 2012, 2017; Matsumura et 

al., 2011, 2014; Saka e Oshika, 2014) também analisa o efeito no valor da empresa das 

emissões de carbono e das respetivas divulgações voluntárias. Saka e Oshika (2014) 

concluem por uma relação negativa, consistente com os resultados de Matsumura et al. 

(2011, 2014).  

 



404 

A tabela 77 (painéis A e B) apresenta as descritivas sumárias e as correlações entre o Tobin-

q, o logaritmo da capitalização de mercado e as variáveis dos modelos expostos na secção 

8.3.3.  

 

Tabela 77: Descritivas sumárias e correlações das medidas de rendibilidade baseadas no mercado 

Ver quadro 21 para definição das variáveis. *, **, *** para um nível de significância de 1%, 5% e 10%, respetivamente. 

Painel A – Descritivas sumárias  

Variável Obs Média DP Min Max 

Tobin-q 101 0,6769 0,5281 0,0670 2,5660 

MarkCap 101 6,1694 1,6232 2,7270 9,2024 
 

Painel B – Matriz de correlações entre as variáveis dos modelos 

 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 

1) Tobin-q 1,0000            

2) MarkCap 0,3083* 1,0000           

3) GEEt-1 -0,2911* 0,2687* 1,0000          

4) GEEt-1.CumCap -0,3156* 0,1246 0,3559* 1,0000         

5) ID -0,0276 -0,3434* 0,2027* 0,0353 1,0000        

6) ID.IFRS -0,1673 -0,2863* 0,3266* 0,0543 1,0000* 1,0000       

7) ID.UC -0,2208*** -0,3665* 0,1854* 0,1854* 1,0000* 1,0000* 1,0000      

8) ID.IFRS.UC -0,2979** -0,3464* 0,2893* 0,2893* 1,0000* 1,0000* 1,0000* 1,0000     

9) Dim -0,0014 0,9205* 0,5116* 0,2144* -0,0469 0,0373 -0,0580 -0,0863 1,0000    

10) GSales 0,0330 0,0849 -0,0701 -0,0671 0,0357 0,0234 0,0047 0,0663 0,0270 1,0000   

11) DebtE -0,3366* 0,2250** 0,0047 -0,0774 -0,0183 -0,0112 -0,0379 -0,0795 0,1401* 0,1142** 1,0000  

12) CapInt -0,3656* 0,2956* 0,3480* 0,1608* -0,1389* -0,2003* -0,1251* -0,3403* 0,3475* -0,1964* 0,0592 1,0000 

 

A amostra reduzida de 101 observações permite testar a influência das emissões de GEE e 

do nível de transparência do relato financeiro em medidas de rendibilidade baseadas no 

mercado. O reduzido número de observações leva a que as técnicas estatísticas utilizadas 

para o efeito sejam baseadas em dados em painel estáticos.  

 

Ao iniciar o teste das equações 1 a 5, definidas na secção 8.3.3, há que averiguar se as 

técnicas de dados em painel são mais adequadas do que o pool de dados. Foi realizado o 

teste de Breusch-Pagan (identificado nos quadros por LM chi2) que compara os efeitos 

aleatórios com o conjunto de dados. O teste rejeitou a hipótese nula, pois as variâncias não 

são iguais a zero e, portanto, optou-se pela técnica de dados em painel. 

Posteriormente, há que selecionar o modelo de efeitos fixos ou efeitos aleatórios. À 

semelhança do efetuado na secção 8.4.3.1 para as variáveis dependentes baseadas em dados 

da contabilidade, aplicou-se o teste de Hausman. Quando o teste de Hausman não foi 

conclusivo pela diferença obtida entre as matrizes não ser definitiva positiva, reforçou-se 

esta condição através de um estimador eficiente, providenciando assim uma estimativa 
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adequada da variância de contraste para os testes de exogeneidade e sobre-especificação. 

Note-se que, para as equações 5.1 e 5.5, que consideram o Tobin’s- q como variável 

dependente, a hipótese nula não era rejeitada e concluía pelo estimador de efeitos aleatórios 

como mais adequado, o que é o mesmo que dizer que os efeitos individuais não estão 

correlacionados com as variáveis explicativas. Tal resultado não é obtido para as equações 

6.1 a 6.5, que consideram como variável dependente o valor de mercado. Posteriormente, 

foram utilizados os testes de Wald para verificar se devem ser incorporadas variáveis 

temporais dummy (identificado nos quadros por i.Ano), o teste de Wald modificado para 

testar a presença de heterocedasticidade (identificado nos quadros por Wald chi2) e o teste 

de Wooldridge para testar a presença de autocorrelação de primeira ordem (identificado 

nos painéis por AR(1)). Os resultados expostos nas tabelas 78 e 79 evidenciam que foram 

rejeitadas as hipóteses nulas dos testes de Wooldridge e de Wald em qualquer um dos 

modelos, pelo que foi utilizada o estimador de Prais-Winsten, que corrige, 

simultaneamente, questões de autocorrelação de primeira ordem e de heterocedasticidade.  

 

Os modelos 5.1 a 5.5, apresentados na tabela 78, com o Tobin’s-q como variável 

dependente, apresentam relevância estatística para os níveis de significância de 5% e 10%. 

Os resultados indicam que as variáveis explicativas só têm influência no rácio de Tobin’s-

q se for considerado o facto de a entidade relatar cumprir, ou não, com o limite atribuído 

gratuitamente, e em que bases de relato financeiro o fazem. Verifica-se que, emissões de 

GEE mais elevadas influenciam negativamente o Tobin’s-q, indicando que a redução das 

emissões de GEE aumenta o desempenho baseado no mercado. Contudo, esta reação nos 

modelos é independente do facto de a entidade reportar estar a emitir GEE acima ou abaixo 

do limite atribuído gratuitamente, ainda que o rácio de rendibilidade aumente um pouco 

mais quando as emissões estão abaixo do limite. Estes resultados vão ao encontro de 

literatura anterior, que concluiu que emissões mais reduzidas conduzem a um rácio Q de 

Tobin’s mais elevado (Delmas e Nairn-Birch, 2011; Busch e Hoffman, 2011; Iwata e 

Okada, 2011; Delmas et al., 2015; Hassan e Romilly, 2018). 

A transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE 

apresenta um efeito positivo e estatisticamente significativo se for baseado nas normas 

nacionais ou, se transparecer o relato de informação de emissões de GEE acima do limite 

atribuído. Este resultado sugere que níveis de transparência mais elevados, provavelmente 

baseados em abordagens brutas, são valorizados positivamente pelo mercado com mais 

informação e negativamente com um menor nível de transparência.  
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A variável de controlo relativa à intensidade do capital apresenta a influência expectável, 

e é a única que obtém significância estatística, apenas para as equações 5.2, 5.4 e 5.5, 

quando as variáveis explicativas interagem com o relato das emissões acima ou abaixo do 

limite atribuído. 

 

Tabela 78: Modelos estáticos - influência das emissões de GEE e dos índices de divulgação financeira 

sobre LE e emissões de GEE no Tobin’s-q 

Ver quadro 21 para a definição das variáveis. *, **, *** Representam níveis de significância a 1%, 5% e 10% respetivamente. O modelo 

5.1 apresenta os resultados para a equação 1, o modelo 5.2 apresenta os resultados para a equação 2, o modelo 5.3 apresenta os resultados 

para a equação 3, o modelo 5.4 apresenta os resultados para a equação 4 e o modelo 5.5 apresenta os resultados para a equação 5, 

definidas na secção 8.3.3. Os modelos são apresentados usando estimativas corrigidas de erros-padrão através da regressão de Prais-

Winsten. (1) As variáveis temporais dummy foram excluídas do modelo devido aos resultados do teste de Wald. 

Tobin’s-q 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
 Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

GEEt-1 -0,0436 0,0275   -0,0312 0,0260 -0,0511*** 0,0264 -0,0472*** 0,0264 

GEEt-1.CumCap           

0. Over-cap   -0,0531** 0,0267       

1. Under-cap   -0,0651** 0,0300       

ID 0,0185 0,0143 0,0251 0,0153       

0. ID.NatGAAP     0,0983* 0,0330     

1. ID.IFRS     0,0108 0,0132     

0. Not.ID.UC       0,0383*** 0,0228   

1. ID.UC       0,0126 0,0155   

0. NotID.IFRS.UC         0,0366 0,0227 

1. ID.IFRS.UC         0,0091 0,0162 

Dim -0,0454 0,0443 -0,0235 0,0440 0,0106 0,0408 -0,0345 0,0424 -0,0313 0,0433 

GSales -0,0462 0,1077 -0,0459 0,1150 -0,0838 0,0950 -0,0487 0,1140 -0,0547 0,1084 

DebtE -0,0328 0,0357 -0,0463 0,0365 -0,0217 0,0286 -0,0387 0,0360 -0,0318 0,0339 

CapInt -0,0126 0,0082 -0,0145*** 0,0084 -0,0088 0,0060 -0,0141*** 0,0084 -0,0126*** 0,0076 

_const 2,1271** 0,8855 1,8823** 0,8525 0,7713 0,8358 1,9963** 0,8440 1,8723** 0,8603 

i.Ano Não (1)  Não (1)  Não (1)  Não (1)  Não (1)  

N obs / N grupos 101 / 17  101 / 17  101 / 17  101 / 17  101 / 17  

Teste chi2 chi2 (6) = 10,65*** chi2(7) = 13,56** chi2(7) = 16,18** chi2(7) = 13,05** chi2(7) = 12,32*** 

Hausman chi2 9,52  12,70***  16,55**  18,18**  11,30  

rho 0,6856  0,6384  0,7256  0,6436  0,6733  

Het Wald chi2  28927,37*  16485,49*  12029,39*  26078,57*  23563,60*  

LM chi2 139,38*  104,91*  146,70*  86,73*  108,08*  

 

 

Os resultados expostos na tabela 79 evidenciam que os modelos apresentam relevância 

estatística para um nível de significância de 1%. Os resultados indicam que as emissões de 

GEE, reportadas à C.E., têm um efeito negativo no valor de mercado da entidade, o que 

indica que reduções nas emissões de GEE se refletem positivamente naquele. Estes 

resultados estão em linha com as conclusões de Matsumura et al. (2014) e Saka e Oshika 

(2014). Verifica-se ainda, que o efeito negativo é mais significativo se a entidade emite 

GEE abaixo do limite atribuído gratuitamente, ainda que a diferença entre os valores dos 

coeficientes não seja materialmente relevante.  

A transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE 

apresenta um efeito positivo, e estatisticamente significativo, se for baseado nas normas 
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nacionais. Este resultado sugere que níveis de transparência mais elevados, baseados em 

abordagens brutas conforme preconizado pelos reguladores nacionais português e 

espanhol, são valorizados positivamente pelo mercado. De forma semelhante, Moneva e 

Cuellar (2009) concluíram que as divulgações financeiras ambientais são value relevant, 

em particular no contexto espanhol após a introdução da norma ambiental de 2002 do 

ICAC. Não obstante, Larrinaga et al. (2002) argumentaram que aquela norma era 

insuficiente para estabelecer novas relações de accountability e para capacitar os 

stakeholders de maior poder na tomada de decisão. 

O índice de divulgações apresenta um efeito negativo, e estatisticamente significativo, 

quando o relato é efetuado em IFRS e, simultaneamente, as emissões de GEE reportadas 

estão under-cap. Este resultado sugere que o mercado valoriza positivamente níveis de 

transparência menos elevados, desde que se baseiem no compromisso assumido pelo 

CELE, de reduzir emissões para os valores estabelecidos no Protocolo de Quioto. Todavia, 

o coeficiente que se verifica é muito reduzido, o que sugere também falta de relevância no 

impacto que as práticas contabilísticas divulgadas naquela situação apresentam no valor de 

mercado.  

Releva-se a influência positiva, e estatisticamente significativa da dimensão, tal como para 

a ROA (não estatisticamente significativo nos painéis estáticos, mas sim nos painéis 

dinâmicos), mas não para a ROE ou ROS. Assim, entidades de maior dimensão influenciam 

positivamente o valor de mercado das entidades no período em estudo. Note-se ainda que, 

para o rácio de Tobin’s, esta relação não foi verificada, o que realça o efeito negativo dos 

valores contabilísticos para a respetiva relação. 
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Tabela 79: Modelos estáticos - influência das emissões de GEE e dos índices de divulgação financeira 

sobre LE e emissões de GEE no valor de mercado 

Ver quadro 21 para definição das variáveis. *, **, *** Representam níveis de significância a 1%, 5% e 10% respetivamente. O modelo 6.1 

apresenta os resultados para a equação 1, o modelo 6.2 apresenta os resultados para a equação 2, o modelo 6.3 apresenta os resultados 

para a equação 3, o modelo 6.4 apresenta os resultados para a equação 4 e o modelo 6.5 apresenta os resultados para a equação 5, 

definidas na secção 8.3.3. Os modelos são apresentados usando estimativas corrigidas de erros-padrão através da regressão de Prais-

Winsten. (1) As variáveis temporais dummy foram excluídas do modelo devido aos resultados do teste de Wald. 

Market Cap 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
 Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. 

GEEt-1. -0,1121** 0,0523   -0,1049** 0,0452 -0,1413* 0,0426 -0,1274* 0,0465 

GEEt-1.CumCap           

0. Over-cap   -0,1582* 0,0414       

1. Under-cap   -0,2010* 0,0488       

ID -0,0169 0,0218 0,0014 0,0215       

0. ID.NatGAAP     0,1102* 0,0351     

1. ID.IFRS     -0,0265 0,0218     

0. Not.ID.UC       0,0347 0,0292   

1. ID.UC       -0,0301 0,0213   

0. NotID.IFRS.UC         0,0313 0,0273 

1. ID.IFRS.UC         -0,0400*** 0,0231 

Dim 0,9622* 0,0638 1,0690* 0,0582 1,0639* 0,0570 1,0082* 0,0541 1,0065* 0,0578 

GSales -0,0534 0,1602 0,1890 0,2267 -0,0734 0,1668 0,1288 0,1979 -0,0546 0,1694 

DebtE -0,0278 0,0622 -0,1607** 0,0690 -0,0358 0,0580 -0,0786 0,0626 -0,0374 0,0590 

CapInt -0,0184 0,0147 -0,0284*** 0,0167 -0,0171 0,0135 -0,0206 0,0152 -0,0198 0,0141 

_const -12,1263* 1,1121 --  -14,3697* 1,0147 --  -12,8652* 0,9988 

i.Ano Não (1)  Sim  Não (1)  Sim  Não (1)  

N obs / N grupos 101 / 17  101 / 17  101 / 17  101 / 17  101 / 17  

Teste chi2 chi2 (6) = 352,74* chi2(13) = 15209,74* chi2(7) = 609,14* chi2(13) = 13147,53* chi2(7) = 499,90* 

Hausman chi2 11,07***  22,52*  16,55**  22,11*  12,85***  

rho 0,6940  0,4602  0,6125  0,5758  0,6273  

Het Wald chi2  460,54*  494,14*  721,69*  508,69*  342,21*  

LM chi2 138,79*  96,01*  143,81*  88,11*  97,72*  

 

 

Os resultados apresentados não rejeitam H3.1 nem H3.2. Conclui-se que as emissões de 

GEE influenciam positivamente a rendibilidade do ativo, através da rotação do ativo, e a 

rendibilidade do capital próprio. Adicionalmente, foi verificado que as emissões de GEE 

influenciam negativamente o rácio de Tobin’s-q e o valor de mercado da entidade. Estes 

resultados sugerem que as reduções de emissões de GEE são benéficas ao desempenho da 

entidade no longo prazo, mas não no curto prazo. Já a influência das emissões de GEE nas 

medidas de desempenho não está dependente do relato do (in)cumprimento do limite 

atribuído gratuitamente. 

 

Os resultados apresentados não rejeitam H4.1, dado que não pode ser concluído com 

significância estatística para os níveis convencionais, que a transparência do relato 

financeiro influencia as medidas de desempenho da entidade.  

 

Também não é rejeitada H4.2, pois foi verificado que o nível de transparência do relato 

financeiro sobre licença de emissão e emissões de GEE influencia modesta e positivamente 
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a rendibilidade do ativo, possivelmente através do seu efeito na rendibilidade das vendas, 

quando aquele é preparado de acordo com as normas nacionais e não de acordo com as 

IFRS.  

 

Não foi encontrada evidência estatisticamente significativa para a influência da 

transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE nas 

medidas de desempenho, pelo que H4.3 não é rejeitada. É, contudo, sugerido que, quando 

o nível de transparência do relato financeiro está relacionado com emissões de GEE acima 

das que foram atribuídas gratuitamente, existe um efeito positivo na rendibilidade do ativo, 

através da rendibilidade das vendas, e no Tobin’s q.  

 

Os resultados apresentados rejeitam parcialmente H4.4, uma vez que foi encontrada 

evidência de uma influência negativa ainda que significativamente reduzida, da 

transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE, em IFRS 

e quando expressam o cumprimento com o cap atribuído, em medidas de desempenho 

baseadas no mercado. Não obstante, obtém-se evidência de efeito positivo, e igualmente 

modesto, da transparência de relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de 

GEE que, simultaneamente seja baseada nas normas nacionais e no relato do cumprimento 

do cap atribuído, na rendibilidade do ativo. 

 

Os resultados obtidos anteriormente para as medidas de desempenho baseadas na 

contabilidade estão em linha com o preconizado por Delmas e Nairn-Birch (2011) e 

Delmas et al. (2015). Estes estudos, na comparação entre a ROA e Tobin’s-q, verificaram 

que as entidades obtêm uma situação win-lose em relação à rendibilidade do ativo, mas que 

o mercado valoriza positivamente o compromisso de redução das emissões. Os autores 

concluem, assim, por uma reconciliação entre as duas perspetivas que moldam o debate da 

hipótese it pays to be green de Porter, na medida em que as estratégias ambientais podem 

ser mais dispendiosas no curto prazo, mas lucrativas no longo prazo, dando assim origem 

a uma situação, sustentável, de win-win. Estes resultados não estão em linha com os de 

Wang et al. (2014), que concluem por uma relação positiva entre as emissões de GEE e o 

Tobin’s-q de empresas australianas, proporcionando evidência empírica para a situação de 

win-lose. Também não vão ao encontro dos resultados de Busch e Hoffman (2011) que não 

obtiveram resultados estatisticamente significativos na comparabilidade entre a ROA, ROE 

e Tobin’s-q; nem aos obtidos por Iwata e Okada (2011) para a amostra completa, onde 
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obtêm relações complementares, i.e., situações de win-win para a ROA e para o Tobin’s-q, 

não tendo obtido um efeito estatisticamente significativo para a ROE. Também Nishitani 

et al. (2013) concluem por uma relação lucrativa (com o Tobin’s-q como medida de 

desempenho) face à redução das emissões, para uma amostra de empresas japonesas. 

 

No que respeita à relação entre a transparência do relato financeiro sobre licenças de 

emissão e emissões de GEE e as medidas de desempenho baseadas no mercado, observou-

se que aquela providencia benefícios de curto e longo prazo, se estiver relacionada com 

princípios contabilísticos introduzidos na legislação (a influência positiva do índice de 

divulgação na ROA, no Tobin’s-q e capitalização de mercado). Moneva e Cuellar (2009) 

referem que, se por um lado, aumentar a apreciação dos riscos financeiros e operacionais 

por meio da divulgação de obrigações e compromissos ambientais potenciais pode gerar 

um menor valor de mercado, por outro lado, ao aumentar a transparência do relato 

ambiental, as entidades fomentam a sua credibilidade e, potencialmente, reduzem as 

apreensões de risco de um investidor. Contudo, as IFRS não têm, até à data, incluído no 

seu conjunto de normas de relato financeiro, princípios específicos para o tratamento 

contabilístico das licenças de emissão e emissões de GEE. Mas, como se verificou no 

capítulo 6, quando o nível de transparência do relato financeiro é medido por índices de 

divulgação, as entidades que divulgam em IFRS, tendem a divulgar menos informação do 

que entidades que aplicam normativos que incluem princípios contabilísticos específicos 

para as transações com LEAG e emissões de GEE. Barbu et al. (2014a), em termos 

genéricos de divulgações financeiras ambientais no âmbito das IFRS, concluem que 

melhores divulgações reduzem a assimetria de informação e aumentam a liquidez do 

mercado. No presente estudo, obteve-se evidência empírica que a transparência do relato 

financeiro em IFRS está negativamente relacionada com a capitalização de mercado, mas 

apenas de forma estatisticamente significativa quando o relato das emissões de GEE está 

abaixo do limite atribuído. De facto, os investidores podem valorizar positivamente a 

menor quantidade de informação quando esta não inclui provisões por emissões em excesso 

ou aquisição de licenças de emissão. Por outro lado, Veith et al. (2009) concluiu que o 

mercado valoriza positivamente abordagens líquidas ao custo. Estas abordagens dão 

origem a menor quantidade de informação, em particular num contexto de emissões under-

cap. Assim, este estudo concorda com aqueles autores, na medida em que abordagens 

brutas que proporcionam mais informação aos investidores parecem reduzir o valor de 

mercado da entidade, ainda que de forma pouco significativa. Iatridis (2008), ao 
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fornecerem evidência empírica de características das empresas que motivam divulgações 

contabilísticas com menor ou maior extensão, referem que as empresas tendem a divulgar 

informações contabilísticas para garantir aos participantes do mercado que suas políticas 

são consistentes com os regulamentos e atender às necessidades de informação de seus 

stakeholders. Portanto, na falta de orientação específica, é razoável admitir que as 

entidades estão a providenciar a informação ao mercado que transmita a sua participação 

no mercado de forma passiva, i.e., através do uso de abordagens que transmitam menor 

volatilidade às medidas de desempenho. 

 

 

8.5. Conclusões  

Neste capítulo pretendeu-se analisar o efeito das emissões de GEE e da transparência do 

relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE, no âmbito do CELE para 

efeitos de cumprimento, em medidas de desempenho. Estas relações são particularmente 

relevantes para a literatura, uma vez que o comércio de emissões tem como objetivo manter 

as emissões de GEE abaixo do limite atribuído gratuitamente às entidades, e fazê-lo sem 

prejudicar economicamente as entidades. Assim, a regulação das emissões de GEE está 

estritamente relacionada com a regulação do relato financeiro, uma vez que é através deste 

que as entidades irão assegurar a internalização das transações provenientes do mercado. 

A problemática do tratamento contabilístico para licenças de emissão e emissões de GEE 

tem sido consecutivamente adiada por parte do IASB, tendo alguns organismos nacionais 

optado por incluir no seu conjunto normativo, princípios contabilísticos específicos. No 

capítulo 6 concluiu-se que, a inclusão de orientação específica no conjunto de normas de 

relato financeiro, incrementa o nível de transparência, reduzindo assim a assimetria de 

informação entre a entidade e os stakeholders. Surgem assim as questões da influência, se 

alguma, que a internalização das transações do CELE no relato financeiro está a 

proporcionar em medidas de análise económico-financeira, sujeitas à regulação específica 

(in)existente. Há, contudo, a considerar, que as transações do CELE podem estar 

condicionadas ao compromisso de redução das emissões de GEE. O relato do cumprimento 

com os limites de emissões atribuídos gratuitamente tem vindo a originar interpretações 

contabilísticas distintas quanto ao relato financeiro a efetuar. Verificadas as condicionantes 

expostas na literatura, pretendeu-se responder à seguinte questão de investigação: 
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Q5). As medidas de desempenho baseadas na contabilidade são influenciadas 

pelas emissões de GEE, reportadas no âmbito do CELE, e pela transparência do 

respetivo relato financeiro? 

Os resultados sugerem que o efeito das emissões de GEE sobre as medidas de rendibilidade 

baseadas na contabilidade são consistentes com a abordagem de win-lose. Note-se, que a 

compensação por maiores emissões de GEE é superior na rendibilidade dos investidores 

do que na rendibilidade operacional. A rendibilidade financeira é então beneficiada em 

detrimento do desempenho das emissões de GEE. Contudo, os testes adicionais apontam 

para uma reconciliação entre as duas perspetivas da hipótese it pays to be green de Porter, 

uma vez que em medidas de desempenho baseadas no mercado, o efeito das emissões de 

GEE aponta para uma situação win-win. Em resumo, sugere-se que, em tempos de crise 

financeira, as estratégias de cumprimento com metas ambientais podem ser alisadas, ou 

mesmo penalizadoras, no desempenho de curto prazo, mas lucrativas no longo prazo. 

Literatura prévia enquadra a reduzida variabilidade da influência das emissões de GEE na 

rendibilidade do ativo na perspetiva baseada nos recursos (resource-based view). Ainda 

que os ativos da entidade sejam vistos como o principal guia para as estratégias 

empresariais, sugere-se que, em tempos de crise, os investimentos existentes são suficientes 

para controlar as emissões de GEE. Na ótica de que as LEAG providenciam às entidades 

recursos suficientes para fazer face às emissões de GEE, a transparência do relato 

financeiro, seja baseado em abordagens brutas ou abordagens líquidas, pode gerar uma 

redução na volatilidade nos resultados. O presente estudo conclui por um efeito positivo 

reduzido da transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de 

GEE, nas medidas de desempenho. Este resultado proporciona o argumento de que, a 

divulgação de informação financeira baseada em abordagens brutas, não influi de forma 

significativa nos rácios de desempenho baseados na contabilidade, sugerindo que a adoção 

dessas políticas contabilísticas conduz ao alisamento dos resultados contabilísticos. De 

forma consistente, providencia-se evidência empírica que o nível de transparência do relato 

financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE produz um efeito modesto e 

positivo nas medidas de desempenho baseadas na contabilidade, se for baseado nas normas 

dos reguladores nacionais – ICAC ou CNC (cujos princípios estabelecem a adoção de uma 

abordagem bruta baseada em valores de mercado) - e/ou no caso de as entidades emitirem 

GEE acima dos que foram atribuídos gratuitamente. A influência positiva da transparência 

do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE, em normas nacionais, é 
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mais forte nas medidas de desempenho baseadas no mercado. Argumenta-se, portanto, que 

uma maior transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE, 

contribui para aumentar a credibilidade na estratégia ambiental exigida pelos investidores, 

assim como para reduzir as preocupações com o risco inerente à não divulgação da 

informação. Por outro lado, a evidência empírica também sugere que uma maior 

transparência do relato financeiro em IFRS, quando as emissões de GEE estão abaixo do 

limite atribuído, reduz o valor de mercado, ou, alisa o efeito que poderia ter tendo em conta 

a modesta influência. Por outra perspetiva, sugere-se que o mercado valoriza positivamente 

divulgações financeiras mais simples, particularmente quando as entidades relatam o 

cumprimento com o limite atribuído pelo mercado. 

 

O quadro 23 sumariza os resultados obtidos para as hipóteses formuladas: 

 

Quadro 23: Resumo da validação das hipóteses de investigação H3 e H4 

Hipótese 
Relação 

esperada 
Validação Comentário à validação 

H3.1 +/- Não rejeitada 

As emissões de GEE apresentam uma influência positiva em medidas 

baseadas na contabilidade e influência negativa em medidas de 

desempenho baseadas no mercado. 

H3.2 +/- Não rejeitada 
As influências direcionais não dependem do relato de 

in(cumprimento) do limite atribuído pelos PNALEs. 

H4.1 

Não existe 

influência 

significativa. 

Não rejeitada 

Para os níveis convencionais de significância de 1%, 5% ou 10%, não 

se verifica influência do nível de transparência do relato financeiro em 

medidas de rendibilidade. 

H4.2 Não rejeitada 

Apesar da influência positiva na rotação do ativo, não é possível 

distinguir, de forma estatisticamente significativa, a influência do 

nível de transparência do relato financeiro por base normativa; 

A influência do nível de transparência do relato financeiro baseado 

em normas nacionais é positiva nas medidas de desempenho baseadas 

no mercado. 

H4.3 Não rejeitada 

A influência do nível de transparência do relato financeiro na 

rendibilidade do ativo e no Tobin’s q é positiva quando a entidade 

relata emissões de GEE acima do limite atribuído (over-cap). 

H4.2 
Rejeitada 

parcialmente 

A influência da transparência do relato financeiro em IFRS de 

entidade que relata cumprir com o limite de emissões atribuído 

gratuitamente não influencia medidas de desempenho baseadas na 

contabilidade; verificou-se uma influência significativamente 

modesta e negativa no valor de mercado. 

 

 

O capítulo seguinte apresenta as principais conclusões dos estudos efetuados, enumera as 

principais contribuições para a literatura existente, assim como algumas limitações de 

âmbito. Por último, pretende sugerir o desenvolvimento de estudos futuros em temáticas 

conexas. 
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CONCLUSÕES, RECOMENDAÇÕES E LIMITAÇÕES 

Na última parte deste trabalho, apresentam-se as principais conclusões do estudo. Estas 

são apresentadas em três partes: conclusões teóricas, baseadas no estado da arte 

apresentado na Parte I, conclusões empíricas, apoiadas nos estudos empíricos expostos 

na Parte II e, por último, as conclusões finais que conjugam as duas anteriores.  

Posteriormente, expõem-se as limitações do estudo aquando da sua elaboração, as quais 

tiveram de ser ultrapassadas. Expõem-se as justificações para superar aquelas limitações, 

e de seguida, algumas sugestões para futuros estudos. 

 

Conclusões Teóricas 

As conclusões teóricas da presente Tese surgem na sequência da revisão da literatura 

efetuada e da análise aos resultados obtidos nos estudos empíricos, de forma a alcançar os 

objetivos específicos estabelecidos. 

1. O Comércio Europeu de Licenças de Emissão é um pilar da UE nas medidas 

contra as alterações climáticas. 

O CELE é a maior empresa no mundo no comércio de licenças de emissões61 (PointCarbon, 

2009; Lovell et al.; 2010; Chapple et al., 2013; Forrister, 2018), com valores 

transacionáveis significativos. Em 2008, do total de 8,2 biliões de toneladas de licenças de 

emissão que foram transacionadas mundialmente, avaliadas em 92 biliões de euros, o 

CELE contou com dois terços do total do volume e três quartos do total do valor 

(PointCarbon, 2009). Mesmo após o colapso dos mercados, em 2011, o CELE alcançou 

107.5 biliões de euros, um aumento de 6,4% comparado com os 101.1 biliões de euros em 

2010 (Giner, 2014). A acumulação das licenças de emissão atribuídas gratuitamente, na 

transição da fase II para a fase III, deveu-se ao excesso de licenças detidas por utilizar 

(Giner, 2014). A abordagem de back-loading adotada pela C.E., passa por leiloar um menor 

número de licenças de emissão no início do período da fase III (2013-2015), adiando os 

objetivos de um maior impacto do sistema de leilão para o final do período (2019-2020) 62. 

Este facto contribuiu para que não fosse efetuada uma diferenciação dos anos 2013 e 2014, 

nos estudos empíricos desenvolvidos. Note-se que, para o setor da produção de 

                                                 
61 Apesar da recente criação de novos comércios, como o comércio nacional de carbono da China. 
62 Disponível em http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-861_en.htm. Consulta em 25 de maio de 2018. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-861_en.htm
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eletricidade, as licenças foram totalmente leiloadas a partir de 2013, embora esteja 

contemplada a possibilidade de sair da opção de leilão. A fase III do CELE também fica 

caraterizada pela instituição de regras harmonizadas na atribuição gratuita, com um único 

limite estabelecido à escala europeia. Realça-se que, um número crescente de estudos 

aponta para a atribuição das emissões nacionais com base no consumo, ao invés do atual 

modelo que se baseia na produção (Caro et al., 2017; Afionis et al., 2017; Duus-Otterström 

e Hjorthen, 2018). Contudo, a alteração de perspetiva será difícil de atingir num futuro 

próximo (Sales de Aguiar, 2018). 

O presente estudo incidiu nas entidades sujeitas ao CELE, à semelhança de Lovell et al. 

(2010), o qual como se expõe é um mercado representativo de um dos mecanismos 

estabelecidos no Protocolo de Quioto. O período 2008 a 2014 caracteriza o CELE com os 

ditos valores para o carbono, materialmente relevantes, mesmo com o sistema de 

grandfathering na base do seu funcionamento do CELE e com o back-loading a afetar, 

particularmente, os primeiros anos da fase III. Assim, apesar da crise financeira, as 

entidades participantes no CELE naquele período, acederam a um bem de forma gratuita e 

verificaram a sua valorização crescente no mercado. É, portanto, um período que facilita a 

incorporação e a estabilização das políticas contabilísticas relativas às licenças de emissão 

gratuitas e às emissões de GEE, nos relatórios financeiros. 

2. A lacuna no normativo internacional do IASB tem sido alvo de extensas 

críticas na literatura e permanece, até hoje, como o principal motivo referido 

para a omissão das transações de cumprimento provenientes do CELE. 

O tema alargado das matérias ambientais tem vindo a ser incluído no normativo 

internacional do IASB, de forma direta ou indireta (Barbu et al., 2014b). A IFRIC 3 

Emission Rights, foi o único caso em que o IASB retirou uma norma de aplicação, sem 

efetuar uma substituição. A decisão da C.E. por não endossar a IFRIC 3 parece ter 

influenciado a ação do IASB em retirar a interpretação, após seis meses da sua data de 

início de aplicação. Não obstante, o IASB anunciava uma atuação precipitada quanto à 

necessidade urgente da interpretação. O ponto mais problemático apontado à interpretação 

foi a divergência entre os princípios de mensuração do ativo “licenças de emissão” e os do 

passivo “emissões de GEE”. Relembra-se que, as licenças de emissão e o subsídio do 

governo seriam mensurados subsequentemente ao custo, não amortizáveis, no âmbito da 

IAS 38 e da IAS 20; as emissões de GEE, de acordo com a IAS 37, seriam mensuradas 

pela melhor estimativa do dispêndio - o valor de mercado das licenças de emissão 
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necessárias para cobrir a obrigação, na data de relato. Ainda que as licenças de emissão 

fossem mensuradas pelo modelo da revalorização, conforme permitido pela IAS 38, essa 

alteração de valor seria reconhecida em outros componentes do rendimento integral. O 

EFRAG (EFRAG, 2005) sublinhava os accounting mismatches que surgiam da 

interpretação, sugerindo que a substância económica das transações, nomeadamente a 

interdependência entre o ativo e o passivo, não era refletida de forma fiável. Estes 

accounting mismatches originavam volatilidade nos resultados contabilísticos 

(EFRAG, 2005; IASB, 2005; Giner-Inchausti, 2007; Deloitte, 2007; KPMG, 2008; Ertimur 

et al., 2010, 2017; Lovell et al., 2010; Haupt e Ismer, 2011; Allini et al., 2018). A 

volatilidade influi em indicadores-chave baseados em medidas contabilísticas, como por 

exemplo, em valores monetários como o EBITDA ou EBIT, ou rácios que sejam fontes 

primárias de análise económico-financeira, como os de leverage ou de desempenho.  

Numa análise ex post às políticas contabilísticas adotadas, Lovell et al. (2010) concluíam 

ser frequente o enquadramento das transações no CELE para efeitos de cumprimento, nas 

normas indicadas pelo IFRIC, ainda que com algumas modificações que corrigiam os 

problemas de accounting mismatch e de volatilidade. Esta Tese também observa a 

divulgação da adoção de abordagens contabilísticas semelhantes à da IFRIC 3. Com a 

ausência de regulação específica por parte do IASB, as entidades relatoras adotaram juízos 

de valor para a incorporação de informação fiável e relevante, que não derrogasse as IFRS 

existentes ou a Estrutura Conceptual. Para o efeito, as entidades podem considerar as 

tomadas de posição de outros órgãos reguladores do relato financeiro, que usem uma 

Estrutura Conceptual semelhante, ou outra literatura contabilística. De facto, a reação de 

alguns órgãos reguladores dos estados-membros da UE, face à lacuna no normativo 

internacional, culminou com a introdução, nos seus normativos, de princípios específicos 

que incorporam as transações provenientes do CELE para efeitos de cumprimento. Mas 

são vários os estudos a reconhecerem a necessidade de um normativo à escala global, que 

transmita credibilidade, transparência e consistência (Giner-Inchausti, 2007; Mateos-

Ansótegui e Bilbao-Estrada, 2007; Cook, 2009; Haller e Thoumi, 2009; Moneva e Ortas, 

2010; Mateos-Ansótegui, 2012; Deac, 2013; Allini et al., 2018). Esta Tese, em linha com 

Giner (2014) e Allini et al. (2018), sublinha que é preferível estabelecer uma regulação 

com princípios comuns, do que permitir multiplicidade de políticas contabilísticas. Esta 

inconstância, como a adoção de abordagens líquidas ou de políticas off-balance sheet, 

omitem das demonstrações financeiras os custos das emissões de GEE, precisamente um 
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dos objetivos do CELE. Adicionalmente, prejudica a comparabilidade, que por sua vez, é 

prejudicial à transparência e credibilidade da informação financeira. 

3. O tratamento contabilístico ao nível nacional desenvolveu-se como uma forma 

de reação à lacuna prescritiva do International Accounting Standards Board. 

Na UE, são alguns os órgãos reguladores nacionais que implementaram princípios 

específicos para as transações provenientes do CELE para efeitos de cumprimento (e.g. a 

ANC – Autorité des Normes Comptables, o AFRAG - Austrian Financial Reporting and 

Auditing Committee, a CNC – Comissão de Normalização Contabilística, o DASB - Dutch 

Accounting Standards Board, o DRSC – Deutsches Rechnungslegungs Standards 

Committee e.V., o ICAC – Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, o OIC - 

Organismo Italiano di Contabilità). Esta tomada de posição pode influenciar a preparação 

do relato financeiro em IFRS no âmbito da IAS 8, desde que não entre em conflito com o 

conjunto normativo, incluindo a Estrutura Conceptual. Assim, a exposição das entidades à 

regulação nacional foi um fator a considerar na transparência do relato financeiro sobre 

licenças de emissão e emissões de GEE, em particular, se estivessem sujeitas à elaboração 

das contas em IFRS, que não contêm princípios específicos. O foco desta Tese recaiu nas 

posições dos reguladores espanhol, português e francês: ICAC, CNC e ANC, 

respetivamente. Esta decisão é fundamentada na base de que, são reguladores que 

convivem com a adoção obrigatória das IFRS para as contas consolidadas de entidades 

com os valores mobiliários admitidos à negociação e, simultaneamente, com a 

possibilidade das contas individuais, elaboradas em normas nacionais, influenciarem as 

políticas contabilísticas adotadas no relato consolidado. Não menos importante para a 

opção efetuada, a língua oficial em que os reguladores emitem as normas deve ser 

entendida pelo investigador, a qual é, geralmente, o idioma oficial do país. Note-se que, 

este entendimento é fundamental, uma vez que os reguladores nacionais contribuem com 

tratamentos contabilísticos distintos para a temática. Os tratamentos adotados pelo ICAC e 

pela CNC são prescritos como uma abordagem bruta, com diferenças entre si. O tratamento 

preconizado pela ANC é baseado nos princípios de uma abordagem líquida, à semelhança 

do embutido na legislação norte-americana, através da USofA 101.21.  

O ICAC introduziu em 2006, e reafirmou em 2013, um tratamento contabilístico que se 

distinguia da IFRIC 3: 

a) Pelo reconhecimento do subsídio do governo em capital próprio; 
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b) Pela mensuração das emissões de GEE que usa a quantia escriturada das LEAG na 

proporção das emissões realizadas face às estimativas de emissões totais, e 

posteriormente, pelo custo médio ponderado das licenças adquiridas, se as houver; 

c) Pela prescrição restrita ao custo menos perda por imparidade como modelo de 

mensuração subsequente para as licenças de emissão.  

Mais recentemente, em 2016, o ICAC altera o reconhecimento das licenças de emissão 

cujo objetivo era liquidar a obrigação por emissões de GEE realizadas, de ativos intangíveis 

para inventários. Assim, a partir de 1 de janeiro de 2016, as entidades devem ter efetuado 

a devida reclassificação e a alteração de política contabilística. Tal conduziu a que todas as 

licenças de emissão, estejam detidas para cumprimento ou para venda, sejam apresentadas 

na demonstração da posição financeira como inventários. Esta alteração é motivada pela 

introdução da Diretiva 2013/34/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho 

de 2013 que indica simplificar práticas contabilísticas. O Real Decreto justifica a decisão 

com a falta de relevância prática da política contabilística adotada para a natureza das 

licenças de emissão no reconhecimento, apesar do extenso debate internacional, e com o 

seu difícil enquadramento nos novos princípios aplicáveis aos ativos intangíveis.  

A CNC, em 2010, distinguiu o prescrito no apêndice da NCRF 26 da IFRIC 3 pois: 

a) Preconizou o reconhecimento do subsídio do governo em capital próprio, e;  

b) Estabeleceu que as LEAG são um ativo intangível com vida útil finita e, portanto, 

amortizável pelas emissões de GEE mensuradas pelo FiFo.  

A ANC, em 2004, introduzia no plano geral de contabilidade a contabilização das licenças 

de emissão (para empresas industriais) baseada nos princípios da IFRIC 3. A exceção era 

o princípio de mensuração do passivo das emissões de GEE, o qual incorporava o valor de 

entrada das licenças atribuídas gratuitamente. Contudo, em 2012 – com a aproximação da 

fase 3 do CELE, apresentou o tratamento contabilístico das transações do CELE para 

efeitos de cumprimento baseado no modelo de produção. Este afasta-se do preconizado 

pela IFRIC 3 e aproxima-se da USofA 101.21, baseada nos princípios da Ordem nº552 da 

FERC. O modelo de produção reconhece as licenças atribuídas gratuitamente como 

componente do custo dos inventários, mensuradas inicialmente por um custo nulo. 

Assim, apesar dos reguladores nacionais contribuírem para a introdução das transações 

provenientes do CELE no relato financeiro, não estão a cooperar entre si para a 

harmonização contabilística daquelas. As suas posições díspares atenuam o processo em 
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território europeu. Aliás, a discussão mais recente entre os organismos reguladores 

nacionais europeus, despoletada pelo EFRAG (EFRAG, 2012) face ao regulamento 

emitido pela ANC, confirma a discordância entre aqueles. (EFRAG, 2013). Todavia, a 

inclusão do tema no conjunto dos normativos nacionais, incita a um tratamento 

contabilístico comum e salienta a importância da inclusão das transações provenientes do 

CELE para efeitos de cumprimento no relato financeiro. A posição dos reguladores 

nacionais é, também, um contributo positivo para a transparência da informação de 

exposição a um comércio de emissões, nos relatórios financeiros, na medida em que é 

refletida a substância económica das transações. A divulgação daqueles princípios, 

compreensíveis para os stakeholders, auxilia a tomada de decisão e permite avaliar a 

exposição das entidades a riscos de (in)cumprimento de metas ambientais e de preço (dos 

GEE).  

Por outra perspetiva, a literatura existente indica as IFRS como um conjunto normativo de 

elevada qualidade, em particular, quando comparado com normas nacionais. Contudo, Cox 

(2008) diz que esta adjetivação depende da confiança dos stakeholders na fiabilidade, 

transparência e comparabilidade, que as normas asseguram. Assim, a dualidade das ações 

dos reguladores, por um lado, a necessidade da introdução e de desenvolvimento de 

princípios contabilísticos específicos por parte dos reguladores nacionais e, por outro lado, 

os adiamentos consecutivos por parte do IASB, determinou um dos objetivos deste estudo: 

o de analisar a transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de 

GEE considerando influências regulatórias. Com a definição deste objetivo, questionou-se 

a dita transparência no relato financeiro específico para as licenças de emissão e emissões 

de GEE, geralmente associada ao normativo internacional do IASB. 

4. O tratamento contabilístico das distintas transações provenientes do CELE, 

para efeitos de cumprimento, é amplamente debatido na literatura, sem 

alcançar uma conclusão comum. 

Os comércios de emissões de GEE baseados em sistema cap-and-trade, com a atribuição 

gratuita como forma de estabelecer os limites de emissões de GEE, têm sido os grandes 

responsáveis pela discussão existente sobre o relato financeiro a efetuar (Fornaro et al., 

2009). Logo à partida, a atribuição gratuita por parte das autoridades governamentais, 

questiona os preparadores da informação sobre a sua incorporação nas demonstrações 

financeiras. A literatura existente sublinha que, para as entidades procederem à emissão de 

GEE, não existe a necessidade de deterem licenças de emissão (Mateos-Ansótegui e 
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Bilbao-Estrada, 2007, Mateos-Ansótegui, 2012; EFRAG, 2012). A emissão de GEE é que 

gera a obrigação da entrega de licenças de emissão. Por outro lado, com a atribuição 

gratuita, a entidade obtém um recurso, que controla e que irá gerar um benefício económico 

futuro – pela venda ou pela liquidação da obrigação por emissões de GEE efetuadas. Assim, 

a literatura existente, incluindo esta Tese, tende a concordar que as licenças de emissão 

atribuídas gratuitamente satisfazem a definição de ativo (PWC e IETA, 2007; KPMG, 

2008; Macrory, 2012; Cook, 2009; MacKenzie, 2009; Haupt e Ismer, 2011; ANC, 2012; 

EFRAG, 2012; Ertimur et al., 2017). Mas o debate sobre a natureza no reconhecimento das 

licenças de emissão encontra-se ainda sem uma conclusão comum. A maioria dos autores 

obtêm evidência empírica, e/ou defendem, o enquadramento como ativo intangível (PWC 

e IETA, 2007; KPMG, 2008; Lovell et al., 2010; Moneva e Ortas, 2010; Raiborn e 

Massoud, 2010; Haupt e Ismer, 2011; Steenkamp et al., 2011; Warwick e Ng, 2012; Black, 

2013; Ayaz, 2017; Ertimur et al., 2017; Allini et al., 2018). Uma outra parte aponta para o 

reconhecimento como inventários (KPMG, 2008; ANC, 2012), e Giner (2014) sugere que 

se reconheça como um instrumento de pagamento quasi-efetivo.  

A contrapartida no reconhecimento das licenças de emissão atribuídas é uma temática 

menos debatida na literatura, mas necessária para estabelecer um princípio de aplicação 

comum. A literatura empírica existente enquadra a atribuição gratuita na natureza de 

subsídio governamental (Steenkamp et al., 2011). Portanto, o reconhecimento como 

rendimento diferido (passivo), tal como preconizado pelo IASB através da IAS 20 e 

suportado por alguns organismos reguladores (o AFRAG e o DASB), é uma prática 

comum. Não obstante, é verificado que alguns reguladores nacionais, como o ICAC e a 

CNC, optaram por preconizar o reconhecimento dos subsídios governamentais em outros 

componentes do rendimento integral, possibilidade em aberto para a harmonização do tema 

na UE (EFRAG, 2012). À semelhança de EFRAG (2012), suporta-se nesta Tese que a 

diferenciação deste reconhecimento é significativa quando a atribuição inicial é mensurada 

ao justo valor. 

A mensuração inicial das licenças atribuídas é um outro tópico controverso. O seu 

reconhecimento enquanto ativo intangível ou inventários é indicativo de que o custo seja a 

base de mensuração, i.e., um valor nulo. Contudo, a atribuição gratuita enquanto subsídio, 

torna-as elegíveis para mensuração ao justo valor, se este for claramente evidente, condição 

proporcionada pela existência de mercado regulado (como o CELE). Neste caso, a 

mensuração pela quantia nominal (valor nulo) seria uma alternativa e não o princípio. À 

semelhança de Giner-Inchausti (2007), Capoor e Ambrosi (2009), Haller e Thoumi (2009), 



422 

Haupt e Ismer (2011), Ertimur et al. (2010, 2017) ou EFRAG (2012), é considerado por 

esta Tese que a mensuração ao custo nulo desconsidera o benefício económico futuro, 

desresponsabilizando o relato financeiro da imagem fiável e relevante. Adicionalmente, a 

mensuração inicial por um valor nulo minimiza as variações dos resultados contabilísticos 

em momentos de relato subsequentes. Note-se que, Schipper e Vincent (2003) associam a 

variabilidade à definição de earnings quality, pelo que o uso do valor nulo na mensuração 

inicial pode ser indicativo de menor qualidade nos resultados contabilísticos. 

Na mensuração subsequente das licenças de emissão, duas perspetivas distintas foram 

apuradas na Parte I do desenvolvimento desta Tese, diretamente relacionadas com o 

reconhecimento como ativos intangíveis. Preconizadas pela CNC e pelo ICAC, são 

baseadas no seguinte, respetivamente: no modelo do custo dos ativos intangíveis (em que, 

ao custo inicial são subtraídas as amortizações acumuladas e as perdas por imparidade 

acumuladas) e no custo deduzido de perdas por imparidade acumuladas. A revisão da 

literatura (PWC e IETA, 2007; Black, 2013) e os resultados desta Tese indicam que a 

prática contabilística tende para a adoção do segundo modelo. A distinção entre os dois 

surge pela clarificação do momento em que são consumidos os benefícios económicos 

associados à licença de emissão. Esta Tese argumenta que, se porventura as licenças de 

emissão atribuídas forem as detidas ao longo do período contabilístico, então é possível 

inferir que o benefício económico associado às mesmas está a ser consumido, o que torna 

o modelo do custo apropriado para a mensuração subsequente. Contudo, não é necessário 

que as licenças a entregar no ano seguinte sejam as que foram atribuídas, pelo que a 

entidade tem liberdade de usar as licenças atribuídas para outro fim que não a liquidação 

da obrigação de entregar licenças pelas emissões que vai realizando. Neste caso, o custo 

deduzido de perdas por imparidade acumuladas, parece ser a base que reflete que as 

licenças atribuídas são independentes da obrigação de entrega de licenças pelas emissões 

que vão ocorrendo. 

A emissão de GEE propriamente dita, é um segundo facto que, no âmbito de um comércio 

de emissões baseado em sistema cap-and-trade, dá origem à obrigação de entregar licenças 

de emissão. Esta obrigação, quando considerada em conjunto com a atribuição das licenças 

de emissão, pode ser enquadrada na prática contabilística através de duas abordagens: a 

abordagem líquida e a abordagem bruta. A utilização da primeira indica que, na medida em 

que se detenham as licenças para cobrir a obrigação, não há lugar ao reconhecimento de 

um passivo (Giner-Inchausti, 2007; Deloitte, 2007; Deac, 2013). Assim, a entidade só 

reconhece uma obrigação quando as emissões excedem as licenças detidas para o fim 



423 

específico de entregar à autoridade governamental. Este tipo de abordagem foi excluído da 

IFRIC 3, e também dos normativos prescritos pela CNC e, até 2016, pelo ICAC. As 

abordagens brutas consideram que a emissão de GEE, enquanto evento real que gera a 

obrigação de um exfluxo futuro (EFRAG, 2012), dá origem ao reconhecimento de um 

passivo, que não deve ser compensado com o ativo – licenças de emissão – incorporando, 

assim, no relato financeiro, o custo de poluir. No desenvolvimento desta Tese, também se 

concluiu pela necessidade de distinguir a obrigação de emissões até ao limite atribuído 

gratuitamente, da que surge por emissões em excesso àquele limite, se se verificar. Desta 

forma, é divulgada, de forma transparente, informação relacionada com as emissões de 

exposição ao CELE, representando fidedignamente as duas obrigações. 

A mensuração do passivo por emissões de GEE tem, também, sido largamente debatida na 

literatura (KPMG, 2008; Lovell et al., 2010; EFRAG, 2012), designadamente pela 

adequabilidade da expressão “melhor estimativa” para o custo das emissões. Na presença 

de um mercado ativo, o IFRIC referia a utilização do valor de mercado das licenças 

necessárias, na data de relato, para base de mensuração. A literatura existente (PWC e 

IETA, 2007; Lovell et al., 2010), e esta Tese, indicam que a prática contabilística mais 

consensual incorpora a quantia escriturada das licenças detidas, antes de recorrer ao valor 

de mercado. Esta opção permite resolver o accounting mismatch estabelecido pela IFRIC 

3, proporcionando uma redução na volatilidade dos resultados contabilísticos.  

Com base no modelo anglo-saxónico, há ainda a relevar outra proposta de tratamento 

contabilístico para as licenças de emissão e emissões de GEE, que surge na literatura por 

Ertimur et al. (2010, 2017). As autoras propõem um tratamento contabilístico que se baseia 

na aplicação do modelo do justo valor, quer para a mensuração das licenças de emissão, 

independentemente de serem atribuídas gratuitamente ou adquiridas, para uso ou para 

trading, quer para as emissões de GEE. Esta proposta, no seio do normativo internacional 

do IASB ou dos normativos nacionais do ICAC, da CNC ou da ANC, parece desafiar os 

princípios existentes para ativos intangíveis ou inventários. Esta Tese sugere que é uma 

possível explicação para a sua reduzida aderência na prática empresarial, considerando a 

evidência empírica existente. 

5. As teorias da contabilidade relacionadas com licenças de emissão são 

contextualizadas, nesta Tese, através do paradigma indutivo. 

O propósito das teorias da contabilidade pode incidir, por um lado, na explicação das 

práticas contabilísticas existentes e, por outro lado, em averiguar o impacto daquelas, nas 
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medidas de desempenho económico-financeiro. O objetivo geral deste estudo focou-se na 

análise à transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE 

das entidades expostas ao CELE, considerando influências regulatórias e motivacionais, e 

no efeito que o nível de transparência do relato financeiro tem em medidas de desempenho. 

Assim, contextualizou-se o objetivo definido no paradigma indutivo da contabilidade. Esta 

análise encontra-se parcamente na literatura. Gallego-Álvarez et al. (2016), no âmbito da 

teoria positiva da contabilidade, ponderam os determinantes dos diferentes tratamentos 

contabilísticos para as licenças de emissão, tendo concluído por uma tendência para o 

reconhecimento como provisões, investimentos ou inventários. Xydopoulos e 

Xanthopoulos (2009) concluem que as entidades industriais tendem a optar pelo 

reconhecimento de um gasto, por oposição ao reconhecimento de um ativo intangível.  

Na perspetiva das teorias sociopolíticas, Sharma (2013) refere que estudos relacionados 

com a divulgação obrigatória das práticas contabilísticas beneficiariam do uso da teoria 

institucional. No caso concreto sobre a exposição ao CELE, cumprir com legislação, 

mesmo que não seja diretamente aplicável, representar comportamentos de incorporação 

dessas práticas contabilísticas e rotinar os mesmos, pode reduzir as ameaças à sua 

legitimidade (Zeghal e Ahmed, 1990), através da divulgação de informação aos 

stakeholders. Esta Tese conclui que, apesar da lacuna no normativo internacional e da 

existência de normativos nacionais com tratamentos contabilísticos distintos, o estudo das 

motivações para a transparência do relato financeiro sobre as transações provenientes do 

CELE para efeitos de cumprimento, não se encontra desenvolvida na literatura existente, 

seja no âmbito de teorias económicas ou de teorias sociopolíticas.  

Por outro lado, a hipótese de income smoothing pressupõe que os órgãos de gestão 

selecionam o tratamento contabilístico que alisa os resultados. Nesta Tese, no âmbito 

daquela hipótese, modela-se que a transparência financeira das transações provenientes do 

CELE é a origem do alisamento, ao invés do uso dos acréscimos - estratégias referidas por 

Barnea et al. (1976) e Demski (1998). O alisamento é permitido pela lacuna de tratamento 

específico, que conduz a interpretações flexíveis na classificação das transações (Molenaar, 

2009). Desde a introdução do mecanismo do comércio de emissões como forma de reduzir 

as emissões de GEE, que a literatura existente sublinha que diferentes práticas 

contabilísticas têm efeitos distintos no relato financeiro (PWC e IETA, 2007; Bebbington 

e Larrinaga-González, 2008; Cook, 2009; MacKenzie, 2009; Ertimur et al., 2010, 2017; 

Mete et al., 2010; Lovell et al., 2010; Warwick e Ng, 2012; Black, 2013; Giner, 2014). 

Veith et al. (2009), na perspetiva de value relevance, concluíram que abordagens brutas – 
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de complexidade superior na prática contabilística - não estão associadas a um aumento no 

valor de mercado. Com estas bases e ao nível da hipótese de income smoothing, 

argumentou-se que o efeito que um maior nível de transparência no relato financeiro, 

sugerindo uma complexidade na aplicação superior, traria menor variação aos rácios 

provenientes da análise económico-financeira. Pese embora as consecutivas sugestões na 

literatura sobre a influência das práticas de relato financeiro, para incorporar as transações 

do CELE nos resultados contabilísticos, são escassas as evidências empíricas. Esta Tese 

atribui esta lacuna na literatura ao reduzido impacto – alisamento – que a transparência do 

relato financeiro proporciona nas medidas de desempenho baseadas na contabilidade. Este 

argumento é válido mesmo na presença de regulação contabilística específica, como 

introduzido pelo ICAC e CNC, o que dificulta o processo de análise estatística. 

6. Os resultados de publicações prévias sugerem limitações inerentes e a 

necessidade de desenvolvimento do tema. 

A literatura existente, sobre as divulgações das políticas contabilísticas adotadas para as 

transações provenientes de um comércio de emissões baseado em sistema cap-and-trade, 

tem providenciado evidência empírica sobre a sua relativa diversidade e omissão (PWC e 

IETA, 2007; Ernst & Young, 2010; Lovell et al., 2010; Steenkamp et al., 2011; Warwick 

e Ng, 2012; Black, 2013; Ayaz, 2017; Allison et al., 2018). Esta Tese suportou esses 

resultados prévios, em particular no que respeita à contrapartida no reconhecimento inicial 

das licenças atribuídas, à mensuração subsequente das licenças de emissão e à mensuração 

das emissões de GEE. Suporta-se ainda, também à semelhança de literatura prévia, o 

afastamento na prática empresarial da abordagem preconizada pela IFRIC 3, mas não 

completamente. PWC e IETA (2007) e Lovell et al. (2010) concluíam pela mensuração das 

emissões de GEE ao custo balanceado ao valor de mercado; Black (2013) identificava uma 

abordagem modificada da IFRIC 3 como sendo comummente utilizada. Na presente Tese, 

é a abordagem modificada descrita por Ernst & Young (2009) – a abordagem do subsídio 

do governo - que é identificada com maior transparência.  

Mesmo com a lacuna no normativo internacional e com os organismos reguladores 

nacionais a introduzirem regulação específica, a literatura existente não parece incluir uma 

variedade de estudos que analisem a influência da regulação no relato financeiro das 

transações do CELE para efeitos de cumprimento. Inchausti (1997) sugeriu que a legislação 

apresenta um forte incremento na divulgação, mesmo antes de ser obrigatória. Todavia, 

Allini et al. (2018) exploram esta relação, mas concluem que os normativos nacionais não 
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afetam sempre o relato financeiro. Em termos de matérias ambientais na generalidade, 

Llena et al. (2007) concluem que, apesar da elevada percentagem de divulgação financeira, 

o nível das divulgações é bastante heterogéneo. Esta Tese tende a concordar com estes 

estudos, na medida em que verifica um incremento na transparência do relato financeiro na 

presença de princípios específicos, mas, em particular para a mensuração das emissões de 

GEE, verifica uma heterogeneidade nas bases divulgadas. No seguimento, esta Tese apurou 

também a existência de uma lacuna na literatura que providencie evidência empírica para 

a análise aos fatores motivadores de introduzir no relato financeiro as transações 

provenientes do CELE. Porém, as motivações à divulgação das emissões de GEE são 

incluídas na literatura no âmbito do relato ambiental voluntário (Xydopoulos e 

Xanthopoulos, 2009; Matsumura et al., 2011, 2014; Luo et al., 2012; Broadstock et al., 

2016; Qiu et al., 2016; Wegener, Labelle e Jerman, 2019). De facto, verificou-se ser 

complexo, confirmar entidades que estejam sujeitas ao CELE “entre fronteiras”. A seleção 

da amostra foi, assim, um processo que atendeu a este requisito. Assim, introduziu-se o 

desempenho das emissões de GEE como fator motivacional à transparência do relato 

financeiro, atendendo a que as entidades podem não se limitar a cumprir com a regulação 

obrigatória, quando existente ou sujeita a interpretações, mas também a expor a sua 

participação no CELE como um fator menos negativo (Larrinaga et al., 2002; Llena et al., 

2007; Nguyen et al., 2017). A transparência no relato financeiro sobre a exposição ao 

CELE, para efeitos de cumprimento, pode assim passar por uma estratégia de divulgação 

que suprime uma necessidade de informação dos stakeholders e, simultaneamente, gera 

uma imagem positiva da relação desempenho ambiental – divulgações ambientais, na ótica 

financeira.  

A literatura existente compreendia o estudo da relação desempenho ambiental – 

desempenho económico, especificamente relacionada com os sistemas de comércio de 

licenças de emissão (Delmas e Nairn-Birch, 2011; Abrell et al., 2011; Busch e Hoffmann, 

2011; Iwata e Okada, 2011; Figge e Hahn, 2012; Hatakeda et al., 2012; Nishitani et al., 

2013; Qi et al., 2014; Gallego-Álvarez et al., 2015; Rokhmawati et al., 2015; Rokhmawati 

et al., 2017; Nguyen e Tran, 2019; Makridou et al., 2019). Sales de Aguiar (2018) conclui 

que, uma visualização mais completa do impacto económico de uma entidade no meio 

ambiente apenas pode ser preditiva de forma cautelosa, arriscando a rejeição de efeitos no 

longo prazo. Apesar da variedade de estudos apontados, a literatura existente não fornece 

uma conclusão comum, com exceção da sugestão que a internalização das emissões de 

GEE afetam as medidas de desempenho. Esta Tese considerou os argumentos dos estudos 



427 

prévios e proporcionou evidência empírica da influência concomitante, da transparência do 

relato financeiro e do desempenho das emissões de GEE em medidas de desempenho, 

contribuindo para a literatura, com um potencial fator alisador destas últimas.  

 

Em conclusão, esta Tese é desenvolvida na base de que, tendo o CELE atribuído um valor 

às licenças de emissão e às emissões de GEE, as transações relacionadas para efeitos de 

cumprimento, devem ser incluídas no relato financeiro. A sua omissão é não incorporar o 

custo da poluição proveniente do CELE, privando os stakeholders de informação relevante, 

em natureza e valor. É, portanto, colocada em causa a transparência do relato financeiro 

sobre licenças de emissão e emissões de GEE. A aplicação do sistema de leilão pode reduzir 

esse efeito, em particular assim que o back-loading suprima as licenças gratuitas 

disponíveis para entrega. Porém, Allini et al. (2018) assinalam as ações criativas de alguns 

reguladores para o tratamento contabilístico das licenças de emissão adquiridas, que 

advogam o não reconhecimento pleno. Releva-se, ainda, o exemplo para outros países com 

comércios de emissões, que introduzam o sistema de grandfathering: a continuação das 

opções de omissão, de não cumprimento e de disparidade no relato financeiro.  

A adoção de abordagens brutas é a principal escolha de reguladores nacionais e de outros 

participantes ativos nesta discussão (EFRAG, 2012, 2013), e foi a opção para a IFRIC 3. 

Estas transmitem um maior nível de transparência ao relato financeiro. Mas como a 

literatura verifica a diversidade das abordagens contabilísticas divulgadas, sugere-se a 

adoção de estratégias de divulgação que afetam a transparência do relato financeiro e, por 

sua vez, não influem nas medidas de desempenho baseadas na contabilidade, de forma a 

minimizar as variações nos resultados contabilísticos. Esta ligação foi a motivação para o 

modelo teórico proposto nesta Tese: como foco central, efetuar uma análise à transparência 

do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE; de seguida, relacionar 

possíveis influências regulatórias e motivacionais e, por último, aferir o impacto da 

transparência do relato financeiro em medidas de desempenho. 

 

 

Conclusões Empíricas 

Este trabalho teve como objetivo geral, analisar a transparência do relato financeiro sobre 

licenças de emissão e emissões de GEE das entidades expostas ao CELE, um sistema de 

comércio cap-and-trade, considerando influências regulatórias e motivacionais, e aferir o 
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efeito que tem em medidas de desempenho, no âmbito do paradigma 

antropológico/indutivo da contabilidade. 

As conclusões empíricas da presente Tese surgem na sequência dos resultados obtidos nos 

estudos empíricos, para alcançar os objetivos específicos estabelecidos. 

A partir das listagens dos PNALEs português, espanhol e francês, foram identificadas as 

entidades associadas às instalações, através de pesquisa online. Foram recolhidos os 

relatórios e contas anuais individuais dos websites corporativos, ou na sua inexistência, os 

relatórios e contas consolidados, disponíveis para os períodos 2008 a 2012 (fase II do 

CELE) e para 2013 e 2014 (fase III do CELE). No caso de relatórios financeiros 

consolidados, analisou-se o perímetro de consolidação, e restringiu-se a amostra às 

entidades-relatoras (empresas-mãe e subsidiárias incluídas na consolidação pelo método de 

consolidação integral) que tivessem instalações exclusivamente sujeitas ao PNALEs 

português, espanhol ou francês (i.e., que não tivessem instalações poluentes em outros 

países europeus). Com este procedimento, pretendeu-se maximizar a fiabilidade entre a 

informação dos instrumentos de recolha, ou seja, entre os dados ambientais de exposição 

ao CELE – licenças de emissão atribuídas e emissões de GEE reportadas – e os dados de 

relato financeiro. 

Para o período de sete anos, entre 2008 e 2014, e para uma amostra de 88 entidades, 

obtiveram-se 559 observações, um painel não balanceado. A análise ao relato financeiro 

foi baseada na totalidade de informação financeira recolhida. Contudo, a não divulgação, 

por parte das entidades à C.E., das emissões de GEE realizadas no período, incorporou 

missing values no estudo. Apesar das múltiplas técnicas estatísticas disponíveis para lidar 

com estes, não foram incorporados no estudo, uma vez que se trata de uma amostra 

aleatória da amostra completa. Assim, para os capítulos 7 e 8 foram consideradas 540 

observações, de 85 entidades, um painel não balanceado. 

As conclusões empíricas obtidas são apresentadas de seguida, enquadradas na lógica do 

modelo teórico desenvolvido. Ao iniciar o estudo empírico, uma das primeiras etapas 

consiste em proceder à definição da amostra. Com recurso à literatura existente, verifica-

se uma série de procedimentos distintos, compreendendo-se, assim, a complexidade em 

relacionar a informação financeira com a informação ambiental, para uma multitude de 

empresas transnacionais. A primeira conclusão empírica é, precisamente, a escassez deste 

tipo de estudos na literatura, possivelmente devida à dificuldade do investigador em obter 
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dados que se relacionem de forma fiável. Para o efeito, é fundamental o conhecimento 

sobre as normas de relato financeiro, nomeadamente, sobre o relato consolidado. A leitura 

das demonstrações financeiras consolidadas permite identificar as entidades totalmente 

incluídas nas contas da empresa-mãe, e assim, conjugar que também àquela correspondem 

as respetivas licenças de emissão e emissões de GEE. Coube, assim, nesta Tese, apresentar 

procedimentos fidedignos para a seleção da amostra, ainda que algo complexos. Através 

deste tipo de procedimento, foi possível estabelecer uma relação entre a informação 

divulgada nos relatórios financeiros anuais com a informação divulgada ao registo da 

União. 

1. A lacuna na literatura sobre as relações estabelecidas está, possivelmente, 

justificada pela dificuldade na definição da amostra. 

Esta Tese analisou a transparência do relato financeiro sobre a exposição ao CELE para 

efeitos de cumprimento. Para prosseguir em termos empíricos, a definição da população 

seria todas as que, sendo participantes do CELE, disponibilizassem online o seu relatório 

financeiro. A definição da amostra foi, primeiramente, restringida às entidades listadas nos 

PNALEs português, espanhol e francês. Assim, uma limitação a superar foi efetuar a 

referência cruzada entre a instalação/empresa listada nos PNALEs e a entidade-relatora da 

informação financeira. Para o efeito tiveram de ser consideradas as seguintes situações:  

a) Uma entidade poderia ter uma ou mais instalações e essas instalações poderiam ser 

localizadas em outros países da UE, para os quais não tinham sido consideradas as 

informações ambientais do CELE; e 

b) A entidade-relatora da informação financeira apenas divulgava informação 

financeira consolidada, seja enquanto empresa-mãe seja enquanto subsidiária, mas 

no âmbito do normativo internacional do IASB ou dos normativos nacionais 

português, espanhol ou francês. 

Para superar a limitação referida na alínea a), foi efetuada uma pesquisa online a todas as 

indicações de instalações/empresas listadas nos PNALEs e atribuídas a uma entidade-

relatora. Esta pesquisa foi posteriormente confirmada, se possível, pelo cruzamento da 

informação no relatório financeiro e no relatório da C.E., Verified emissions for 2014.  

Adicionalmente, para os relatórios financeiros consolidados teve de ser analisado o 

perímetro de consolidação, para que não incorporasse empresas com instalações poluentes 

em outros países europeus. Assim, a amostra restringiu-se às empresas-mãe e às 
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subsidiárias exclusivamente sujeitas aos PNALEs português, espanhol ou francês. 

Ultrapassar a limitação referida na alínea b) implicou considerar que a empresa-mãe, 

mesmo não sendo a entidade sujeita ao CELE, deve incorporar a informação financeira do 

grupo sobre a exposição ao CELE. 

Por outro lado, também teve de ser assumido que, o relato financeiro transposto nas contas 

consolidadas da entidade-relatora que aplicava as IFRS é correspondente ao efetuado pela 

entidade subsidiária listada no PNALE – que poderia estar sujeita ao normativo nacional 

nas suas contas individuais. Apesar de ser uma assunção inicial, é verificado 

posteriormente que, o relato em IFRS incorpora vários princípios considerados pelos 

reguladores nacionais. 

O relato financeiro, no formato dos 10K Form, foi naturalmente restringido da amostra pela 

dimensão do grupo de empresas que representava. 

Note-se que, as entidades da amostra podem estar também sujeitas a outras formas de 

regulação das emissões de GEE, que não o CELE. Não foram, portanto, consideradas as 

informações financeiras sobre temáticas ambientais na generalidade, e apenas a que 

corresponde à exposição ao sistema de comércio europeu. 

A escassa participação das entidades neste tipo de estudos e a não disponibilização dos 

relatórios financeiros individuais dificulta a análise à transparência do relato financeiro e 

mesmo do relato das emissões de GEE. Também o processo de correspondência entre as 

entidades listadas nos PNALEs e as entidades relatoras da informação financeira, é moroso 

e requer compreensão dos perímetros de consolidação. 

Estas situações, no seu conjunto, dificultaram o trabalho empírico efetuado e 

comprometeram a tempestividade dos dados usados. Por isso, esta Tese conclui que a 

inclusão de informação ambiental sobre a exposição ao CELE para efeitos de cumprimento 

seria um incremento positivo para o relato obrigatório. Representaria um aumento da 

transparência quer do relato financeiro quer do relato ambiental, os quais se consideram 

estarem estritamente relacionados nos atuais moldes de funcionamento do mercado 

europeu para as licenças de emissão. 

 

De seguida, apresentam-se as conclusões derivadas dos quatro estudos empíricos 

desenvolvidos. Mas, uma conclusão transversal aos estudos, ainda que enquadrada no 

primeiro, respeita à determinação do nível de transparência do relato financeiro. O primeiro 
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estudo empírico focou a identificação de oito políticas contabilísticas, de reconhecimento 

e mensuração das licenças de emissão e emissões de GEE, enquanto transações 

provenientes do CELE, para efeitos de cumprimento. Ao analisar as divulgações, ficou 

evidente que seria possível identificar a transparência do relato financeiro sobre licenças 

de emissão e emissões de GEE, através da elaboração de duas medidas: abordagens 

contabilísticas e índices de divulgação. A identificação de abordagens contabilísticas, 

sugerida por literatura prévia de forma mais ampla, é possibilitada pela conjugação de 

determinadas categorias das oito políticas contabilísticas sobre o reconhecimento e 

mensuração das licenças de emissão e emissões de GEE. Foram identificadas as seguintes 

abordagens contabilísticas: a abordagem da IFRIC 3, modelo do custo; a abordagem 

identificada por Ernst & Young (2009) como a abordagem do subsídio governamental63, a 

net liability approach conforme sugerida pela USofA 101.21, a abordagem dos inventários 

de acordo com o modelo de produção da ANC, a abordagem da Resolução 8 de fevereiro 

de 2006 do ICAC, a abordagem do apêndice à NCRF 26 pela CNC, a abordagem de 

divulgação de políticas off-balance sheet, e não efetuar qualquer divulgação, entendida 

como uma abordagem que elimina a transparência do relato financeiro. A segunda medida 

para analisar a transparência do relato financeiro, mais usada no âmbito de estudos sobre o 

relato ambiental voluntário, incide sobre a composição de índices de divulgação da 

informação. Para esta medida, foi questionada a influência da adoção de divulgações de 

políticas off-balance sheet como informativa para os stakeholders, pelo que foi efetuada 

uma análise de sensibilidade aos modelos considerando o papel que aquela teria como 

sendo, ou não, informativa. A elaboração dos índices de divulgação foi distinguida por 

bases de apresentação das demonstrações financeiras (normativos nacionais versus 

normativo internacional do IASB) e, também, por estratégia de divulgação de “boas 

notícias”, como o reconhecimento e mensuração das licenças atribuídas gratuitamente, ou 

de “más notícias”, como o reconhecimento das emissões de GEE ou aquisições de licenças 

de emissão. Estabelecidas estas duas medidas para a transparência do relato financeiro 

sobre licenças de emissão e emissão de GEE, efetuou-se uma análise mais abrangente ao 

relato financeiro efetuado no período 2008 a 2014. Esta análise é efetuada no capítulo 5 - 

A transparência do relato financeiro das licenças de emissão e emissões de GEE, cujas 

conclusões são apresentadas no ponto 2 destas conclusões empíricas.  

                                                 
63 É distinta da abordagem do ICAC pois este preconiza o reconhecimento do subsídio do governo em capital próprio (conforme Plan 
General de Contabilidad / Normas de Registro y Valoración / 18ª Subvenciones, donaciones y legados recibidos) e o custeio das 

emissões de GEE pela fórmula do custo médio ponderado (Resolucion 8 de febrero de 2006 por la que se aprueban normas para el 

registro, valoración e información de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero.) 



432 

A (in)existência de princípios específicos nos normativos que estão na base da elaboração 

do relato financeiro justifica a análise à influência do fator regulatório na transparência do 

relato financeiro. O capítulo 6 apresenta a evidência empírica e o ponto 3 desta secção, as 

principais conclusões obtidas. 

Para além do fator regulatório – ou da sua lacuna, que era frequentemente apontado como 

o principal motivo para a não divulgação das transações provenientes do CELE, para 

efeitos de cumprimento, o relato das questões ambientais surgia estritamente relacionado a 

teorias de divulgação de informação voluntária. A lacuna nas IFRS proporcionava que 

outros fatores influíssem na motivação para a (não) divulgação, nomeadamente o 

desempenho das emissões de GEE ou a intensidade das emissões de GEE, indicadores de 

ecoeficiência e de ecointensidade, respetivamente. Esta relação proporcionou o estudo do 

capítulo 7 – A influência do desempenho ambiental na transparência do relato financeiro 

sobre licenças de emissão e emissões de GEE, para o qual são evidenciadas as principais 

conclusões empíricas no ponto 4 desta secção. 

Por último, numa relação a posteriori, é sugerido que a transparência do relato financeiro 

sobre licenças de emissão e emissões de GEE, considerando influências regulatórias, tem 

impacto nas medidas de desempenho da entidade. Mas, na literatura é frequentemente 

sugerido através de evidência empírica, que as medidas de ecoeficiência ou ecointensidade 

influem nas medidas de desempenho da entidade. Por esse motivo, foram consideradas as 

influências simultâneas, da transparência do relato financeiro e das emissões de GEE, nas 

medidas de desempenho. O capítulo 8 expõe essa evidência empírica e o ponto 5 desta 

secção apresenta as principais conclusões obtidas. 

2. A transparência do relato financeiro das licenças de emissão e emissões de 

GEE está apoiada por uma diversidade de políticas contabilísticas, o que 

prejudica a representação fidedigna das transações provenientes do CELE 

para efeitos de cumprimento e a comparabilidade da informação. 

Os dois primeiros objetivos específicos da investigação (OE1 e OE2) incidem na 

identificação e análise das práticas contabilísticas divulgadas sobre licenças de emissão e 

emissões de GEE, e consequentemente, no nível de transparência das entidades 

participantes no CELE, para efeitos de cumprimento. Conclui-se, à semelhança de 

literatura prévia, e portanto como evidência adicional, a existência de uma diversidade de 

práticas contabilísticas. A análise de conteúdo às Notas, também identifica expressões 

pouco explícitas para a divulgação das políticas de reconhecimento e mensuração adotadas, 
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em particular, no que respeita à contrapartida do reconhecimento inicial das LEAG, à 

mensuração subsequente das LEAG e à mensuração das emissões de GEE. Como 

principais políticas contabilísticas divulgadas, identificam-se as seguintes:  

a) No momento do reconhecimento inicial das LEAG, a maioria das entidades 

apresenta um ativo intangível com a respetiva contrapartida como subsídio do 

governo, ao valor de mercado; 

b) O modelo de mensuração subsequente é a política contabilística com maior nível 

de omissão em relação às LEAG; não obstante, na divulgação, o modelo do custo 

deduzido de perdas por imparidade acumuladas é o que obtém mais consenso; 

c) O reconhecimento das emissões de GEE, em base sistemática ou por excesso face 

às licenças de emissão detidas, é efetuado maioritariamente como uma provisão;  

d) A base de mensuração das emissões de GEE é a política contabilística menos 

transparente e mais heterogénea, tendo-se identificado mais divulgações pela 

quantia escriturada das licenças de emissão detidas e, por aquela quantia acrescida 

da melhor estimativa do custo das licenças de emissão que são necessárias adquirir, 

para cobrir as emissões realizadas que não estão cobertas por licenças; 

e) O reconhecimento de licenças de emissão adquiridas é maioritariamente divulgado 

como ativo intangível. 

A análise relativa ao nível de transparência do relato financeiro identifica a abordagem do 

subsídio de governo, conceptualizada por Ernst & Young (2009) como uma abordagem 

bruta baseada no valor de mercado, como a mais adotada. Identifica-se, ainda, a adoção 

significativa da net liability approach e das abordagens nacionais do ICAC (2016) e da 

CNC. Por outra perspetiva, conclui-se que, em média, as entidades divulgam cinco itens 

referentes às políticas contabilísticas relacionadas com licenças de emissão e emissões de 

GEE, três relativos às primeiras e dois referentes às segundas. Estes resultados podem 

sugerir uma tendência para divulgar mais informação sobre as LEAG do que sobre 

emissões de GEE; mas este facto pode dever-se à falta de necessidade de divulgar emissões 

em excesso face às licenças detidas e aquisições de licenças. Realça-se, que são as 

entidades espanholas que apresentam um maior nível de transparência do relato financeiro 

sobre licenças de emissão e emissões de GEE. Este resultado é possivelmente justificado 

pela ação consistente do ICAC com a Resolução 8 de fevereiro de 2006, até 2016, ao 

contrário das posições da CNC e da ANC, que alteraram em 2010 e 2012, respetivamente. 
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3. A existência de princípios específicos no conjunto normativo aplicado 

contribui para incrementar, e manter de forma consistente, o nível de 

transparência do relato financeiro das licenças de emissão e emissões de GEE. 

O terceiro objetivo específico da investigação (OE3) relacionou a transparência do relato 

financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE no âmbito do CELE para efeitos 

de cumprimento, com o normativo contabilístico adotado. A maioria das entidades na 

amostra divulgam a adoção das normas internacionais para a preparação do seu relato 

financeiro. Conclui-se que é no âmbito deste normativo que se verifica uma maior 

dispersão das políticas e das abordagens contabilísticas. A transparência do relato 

financeiro é positivamente influenciada pelas IFRS na divulgação de abordagens 

contabilísticas como a do subsídio do governo ou a net liability approach. Contudo, 

também se apurou, que a probabilidade de divulgar políticas off-balance sheet e de não 

divulgar informação financeira sobre licenças de emissão e emissões de GEE está 

positivamente associada à apresentação das contas em IFRS. Em termos gerais, o nível de 

transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE é 

negativamente influenciado pelo normativo internacional, uma vez que as entidades 

tendem a divulgar menos informação do que em normativos que incluem princípios 

contabilísticos específicos, como o do ICAC, CNC e ANC. Salienta-se agora que, são as 

entidades que aplicam o normativo contabilístico espanhol que apresentam, 

simultaneamente, uma maior concentração na adoção de determinadas políticas 

contabilísticas e minimizam a não divulgação. Conclui-se, assim, que a adoção da 

Resolução de 8 de fevereiro de 2006 foi uma influência positiva na transparência do relato 

financeiro. Neste sentido, os resultados obtidos são coerentes com o argumento que a 

regulação contabilística, exposta de forma consistente pelo regulador, é determinante para 

melhorar a transparência do relato financeiro sobre as transações provenientes do CELE. 

4. A transparência do relato financeiro das licenças de emissão e emissões de 

GEE, no âmbito do normativo internacional, é incrementada por 

desempenhos ecoeficientes menos favoráveis. Nestes casos, a transparência do 

relato financeiro tende a incorporar quer informação sobre as emissões de 

GEE quer informação sobre as licenças de emissão atribuídas gratuitamente. 
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O quarto objetivo específico de investigação (OE4) relacionou a transparência do relato 

financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE, no âmbito do CELE para efeitos 

de cumprimento, com o desempenho das emissões de GEE.  

Os resultados obtidos sugerem a redução da transparência do relato financeiro quando se 

verificam níveis de desempenho de emissões de GEE mais elevados, em particular quando 

as entidades adotam as IFRS. Já quando se considera a divulgação do período anterior – 

pela questão da consistência do relato – não é obtida evidência empírica daquela associação 

para o relato em normas nacionais. Conclui-se que o juízo profissional adotado nas 

entidades relatoras em IFRS indica omissão de informação aos stakeholders sobre a 

exposição ao CELE para efeitos de cumprimento, na presença de um desempenho 

ambiental favorável à entidade. A evidência empírica aponta para a probabilidade de 

divulgação de políticas off-balance sheet e de não divulgação (omissão), positivamente 

associadas ao desempenho das emissões de GEE. Portanto, as entidades tendem a divulgar 

mais políticas contabilísticas para licenças de emissão e emissões de GEE, quando a sua 

exposição ao CELE proporciona medidas ambientais menos eficientes.  

A redução da transparência do relato financeiro em IFRS, na presença de melhores rácios 

de desempenho das emissões de GEE, é verificada quer para divulgações relacionadas com 

LEAG – “boas notícias” – quer para as divulgações sobre emissões de GEE – “más 

notícias”. Não obstante, se as entidades que relatam em IFRS apresentam níveis de 

transparência da informação financeira sobre as transações provenientes do CELE mais 

elevados, quando apresentam uma medida de ecoeficiência mais reduzida, argumenta-se 

que compensam as divulgações financeiras sobre emissões de GEE com a divulgação 

financeira de LEAG. Uma justificação possível passa pelo reconhecimento expectável, de 

provisões e/ou da aquisição de licenças de emissão, quando o desempenho das emissões de 

GEE é menor (mais emissões reduz o rácio de desempenho), balanceada pelo 

reconhecimento das LEAG. Tal estratégia origina mais informação aos stakeholders e 

minimiza o impacto negativo de um desempenho desfavorável.  

No caso de a entidade divulgar emissões de GEE abaixo das LEAG – uma proxy para o 

cumprimento com o compromisso de reduzir emissões nos limites ambicionados pela EU 

– os resultados obtidos não apresentam evidência de uma influência distinta do 

desempenho das emissões de GEE na transparência do relato financeiro. Mais uma vez, 

também com esta interação, afere-se que a influência do desempenho das emissões de GEE 

na transparência do relato financeiro existe para as entidades que adotam as IFRS, mas não 

para as que preparam o relato financeiro de acordo com as normas nacionais. Destaca-se, 
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assim, o papel pertinente do fator regulatório na internalização das transações provenientes 

do CELE. Adicionalmente, as entidades com menores rácios de desempenho apresentam 

maior probabilidade de adotar abordagens como a do subsídio do governo, a do apêndice 

à NCRF 26 ou a net liability approach. Conclui-se que a divulgação de abordagens brutas 

versus abordagens líquidas, não pode ser atribuída a medidas de ecoeficiência mais ou 

menos favoráveis à entidade. Quando se interage o desempenho das emissões de GEE com 

o relato de emissões abaixo do cap atribuído, verifica-se que as entidades que emitem GEE 

abaixo das licenças atribuídas, preferem não adotar a abordagem do subsídio do governo. 

Uma justificação plausível para as entidades que adotam as IFRS, é a preferência pela 

aplicação de abordagens líquidas quando estão a emitir GEE abaixo do limite que lhes é 

atribuído gratuitamente. 

5. A transparência do relato financeiro das licenças de emissão e emissões de 

GEE, assim como o nível das emissões de GEE, não influíram 

significativamente nas medidas de desempenho baseadas na contabilidade. 

Mas o mercado valora positivamente quer a transparência fundamentada por 

princípios estabelecidos pelos reguladores, quer um nível de emissões mais 

reduzido.  

O quinto, e último, objetivo específico de investigação (OE5) analisou o efeito das 

emissões de GEE e da transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e 

emissões de GEE, no âmbito do CELE para efeitos de cumprimento, em medidas de 

desempenho económico.  

Conclui-se pela reconciliação entre as duas perspetivas da hipótese it pays to be green, de 

Porter: o efeito das emissões de GEE sobre as medidas de rendibilidade baseadas na 

contabilidade são consistentes com a abordagem de win-lose; mas em medidas de 

desempenho baseadas no mercado, o efeito das emissões de GEE aponta para uma situação 

win-win. Frisa-se, porém, que o retorno positivo por maiores emissões de GEE é superior 

na rendibilidade financeira do que na rendibilidade operacional. Assim, sugere-se que em 

tempos de crise financeira, a internalização das metas ambientais no relato financeiro pode 

ser alisada no desempenho operacional de curto prazo, ou mesmo penalizadora no 

desempenho financeiro de curto prazo, mas lucrativa no desempenho de longo prazo.  

O presente estudo também conclui, que o nível de transparência do relato financeiro sobre 

licenças de emissão e emissões de GEE, produz um efeito modesto e positivo nas medidas 

de desempenho baseadas na contabilidade, se for baseado nas normas dos reguladores 
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nacionais – ICAC (até 2016) ou CNC (cujos princípios estabelecem a adoção de uma 

abordagem bruta baseada em valores de mercado) – e/ou no caso de as entidades 

divulgarem emissões de GEE acima das licenças que foram atribuídas gratuitamente. A 

divulgação de informação financeira baseada em abordagens brutas não influi de forma 

significativa nos rácios de desempenho baseados na contabilidade, sugerindo que a adoção 

dessas políticas contabilísticas conduz ao alisamento dos resultados contabilísticos. Mas, 

uma maior transparência do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE, 

contribui para aumentar o desempenho baseado em valores de mercado. Assim, pode ser 

sugerido que as abordagens brutas, enquanto fornecedoras de mais informação, tal como 

formuladas pelos reguladores nacionais, têm um efeito positivo na credibilidade dos 

investidores, assim como na redução das preocupações com o risco inerente à não 

divulgação da informação. Por outro lado, a evidência empírica também sugere que uma 

maior transparência do relato financeiro em IFRS, quando as emissões de GEE estão abaixo 

do limite atribuído, reduz o valor de mercado ou alisa o efeito que poderia ter, considerando 

a modesta influência apresentada. Sugere-se, assim, que o mercado pode valorizar 

positivamente divulgações financeiras com menor complexidade, quando as entidades 

relatam emissões de GEE abaixo do limite atribuído pelo mercado. 

 

Em resumo, as conclusões empíricas sublinham a existência de uma diversidade de 

políticas contabilísticas divulgadas, em particular no que diz respeito à contrapartida no 

reconhecimento inicial das LEAG, à mensuração subsequente das licenças de emissão 

detidas e à mensuração das emissões de GEE. São abordagens brutas as que se identificam 

em maioria, o que contribui para níveis de transparência mais elevados. Estas abordagens 

diferem da abordagem da IFRIC 3 (modelo do custo), na medida em que preconizam 

políticas contabilísticas que parecem minimizar a volatilidade nos resultados 

contabilísticos, através da eliminação do accounting mismatch que era gerado entre as 

políticas contabilísticas prescritas para as LEAG e para as emissões de GEE. Em termos 

de regulação, verificou-se o papel positivo do ICAC, associado ao contexto de aceitação, 

via relato financeiro, por parte das entidades. 

É tendo por base o conjunto normativo das IFRS que se apura uma maior dispersão na 

transparência do relato financeiro. Verifica-se a divulgação de abordagens brutas, como a 

abordagem do subsídio do governo, mas também a da net liability approach, a divulgação 

de políticas off-balance sheet ou a não divulgação. As entidades-relatoras em IFRS tendem, 
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portanto, a obter um menor nível de transparência do relato financeiro sobre licenças de 

emissão e emissões de GEE. 

A transparência do relato financeiro em IFRS é positivamente afetada por medidas de 

ecoeficiência mais baixas, o que sugere uma estratégia na divulgação. Esta estratégia 

passaria, então, por fornecer mais informação aos stakeholders, reduzindo o impacto 

negativo de um desempenho inferior com as emissões de GEE. 

Na perspetiva a jusante, da influência da transparência do relato financeiro sobre licenças 

de emissão e emissões de GEE, sugere-se que esta alisa as medidas de desempenho 

baseadas na contabilidade. Por outro lado, a emissão de mais GEE reduz aquelas medidas 

de desempenho. Assim, se entidades mais poluentes são mais penalizadas, pode induzir-se 

que o relato financeiro não está a refletir aquele custo de poluição. Não obstante, apura-se 

um efeito positivo dos níveis de transparência mais elevados, preparados na base de 

normativos contabilísticos que incluem princípios específicos, nas medidas de desempenho 

baseadas no mercado. De forma consistente, é apurado que o mercado valoriza 

positivamente a emissão de menos GEE. Estes resultados apontam para uma estratégia com 

a exposição ao CELE para efeitos de cumprimento que, apesar de poderem ser alisadas no 

curto prazo, tendem a ser lucrativas nas medidas de longo prazo. 

 

 

Conclusão Final e Contribuições da Tese 

A evidência empírica proporcionada por esta Tese baseia-se no relato financeiro das 

entidades sujeitas ao CELE, uma vez que este é um mercado representativo de um dos 

mecanismos estabelecidos no Protocolo de Quioto, com objetivos ambiciosos que abarcam 

metas ambientais associadas à realidade económica.  

Em primeiro, há a referir que o processo de seleção da amostra foi, em si, uma contribuição 

para a literatura existente, determinando, a priori, uma relação entre relato financeiro e a 

exposição ao CELE para efeitos de cumprimento. Na medida em que se propôs uma análise 

ao reconhecimento, mensuração e divulgação sobre licenças de emissão, esta Tese 

proporcionou o desenvolvimento de duas medidas para a transparência do relato financeiro: 

as abordagens contabilísticas e os índices de divulgação. As primeiras incluem a 

identificação de abordagens brutas e abordagens líquidas, analisando a aderência das 

entidades à regulação contabilística, se existente, mas também a abordagem de divulgação 
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específica de políticas off-balance sheet ou a abordagem de não divulgação. Os índices de 

divulgação permitiram uma análise à quantificação da informação, assim como à estratégia 

de divulgação de “boas notícias”, como o reconhecimento da atribuição gratuita das 

licenças de emissão, ou de “más notícias”, como o reconhecimento e mensuração dos 

custos com a emissão de GEE.  

Esta Tese oferece evidência empírica adicional sobre as práticas contabilísticas das 

entidades relativamente a licenças de emissão e emissões de GEE, através de uma análise 

ex post aos relatórios financeiros anuais das entidades sujeitas ao CELE. A análise permite 

obter conhecimento adicional sobre a transparência da informação financeira aos 

stakeholders, por um período de sete anos. Distingue-se de estudos prévios que obtiveram 

informação apenas para o período de um ano, e também porque abrange o período de crise 

financeira, que afetou de forma significativa países como Portugal e Espanha. Além disso, 

o período do estudo engloba duas fases do CELE, toda a fase II e os dois primeiros anos 

da fase III, permitindo analisar a reexpressão de alguma alteração de política contabilística, 

caso se tivesse verificado. Sublinha-se, a este propósito, a utilização das técnicas de análise 

dos dados, nomeadamente técnicas de dados em painel, que modelam os comportamentos 

individuais. Em particular, foram aplicados modelos dinâmicos, que permitem controlar a 

heterogeneidade inobservável e mitigam a endogeneidade que surge no interior dos 

modelos. 

Um outro fator de distinção é o objetivo que analisa a relação das medidas de transparência 

do relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE com fatores 

influenciadores, como o fator regulatório e o fator desempenho. Este estudo é um 

contributo adicional para a parca literatura existente. Foi colocado especial ênfase no fator 

regulatório, proveniente de duas fontes: dos reguladores da informação financeira e do 

comércio de emissões. O papel dos três reguladores nacionais, a CNC, o ICAC e a ANC, 

permite efetuar a distinção da influência que as suas normas de relato financeiro sobre 

licenças de emissão e emissões de GEE, tiveram na transparência da informação divulgada. 

Os reguladores agiram fora do processo de harmonização contabilística, mas contribuindo 

para a transparência do relato financeiro, eliminando os accounting mismatches e a 

volatilidade nos resultados que o tratamento contabilístico proposto pela IFRIC 3 

proporcionava. 

Por outra perspetiva, o próprio funcionamento do CELE pode influir na divulgação da 

informação financeira, como fator (des)motivador. Na lógica das teorias da contabilidade, 

até porque o normativo internacional do IASB é omisso em tratamento contabilístico 
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específico, averiguou-se o papel do desempenho das emissões de GEE na transparência do 

relato financeiro sobre licenças de emissão e emissões de GEE, com e sem a interferência 

da regulação contabilística. Até à data, não se verificou a existência de estudos prévios que 

efetuem uma análise similar ao relato financeiro existente sobre as transações provenientes 

do CELE.  

Esta Tese proporcionou, assim, evidência empírica sobre a relação entre as emissões de 

GEE, a transparência do relato financeiro e as medidas de desempenho da entidade. As 

relações dicotómicas ou mesmo tricotómicas nas temáticas do desempenho ambiental - 

divulgações ambientais – desempenho económico, estão presentes substancialmente na 

literatura. No entanto, as divulgações ambientais são fundamentalmente de âmbito 

voluntário. Este estudo contribui para a literatura existente validando que o desempenho 

das emissões de GEE e as divulgações financeiras relacionadas são fatores influenciadores 

e alisadores das medidas de desempenho das entidades participantes no CELE. 

Finalmente, sublinha-se que os profissionais da contabilidade e áreas afins, como 

reguladores e académicos, devem introduzir especificidades na regulação contabilística das 

transações geradas pelos sistemas cap-and-trade de modo a eliminar subjetividades 

desnecessárias. Considera-se ainda, o papel dos stakeholders na exigência de informação 

financeira relacionada com a internalização das licenças de emissão atribuídas 

gratuitamente e das emissões de GEE, às quais tem sido atribuído um valor pelos mercados 

ativos e regulados. 

 

 

Limitações e sugestões para estudos futuros 

Após a explanação do que é considerado os pontos fortes desta Tese – Conclusões Teóricas 

e Empíricas, incluindo as ações que permitiram fazer face às dificuldades inerentes - cabe 

agora fazer referência às limitações que surgiram. 

O acesso à informação foi uma limitação substancial: os relatórios e contas não estavam 

frequentemente disponibilizados online, e estando, eram maioritariamente para a empresa-

mãe. Quando não estavam disponíveis, após pedido via email, apenas um número reduzido 

de entidades contribuiu para este estudo: para a amostra selecionada, contou-se com a 

disponibilidade da Alimentos Españoles - Alsat. A Iberol - Soc. Ibérica de Biocombustíveis 
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e Oleaginosas, S.A., a Sovena Oilseeds Portugal, S.A. e a Prado Karton - Companhia de 

Cartão, S.A. forneceram a informação sobre o tratamento contabilístico preconizado por 

inquérito disponibilizado online, na primeira tentativa de obtenção desta informação.  

Pelos motivos referidos, a informação financeira relativa ao grupo de empresas foi 

considerada como sendo, também, adotada ao nível de empresa individual, pois era a única 

forma de comunicação disponível online entre a entidade e os seus stakeholders.  

Outra limitação do estudo relaciona-se com a análise de conteúdo. Esta pode ser uma 

técnica fiável, na medida em que está acessível ao público em geral, e estabelecer a 

fiabilidade é uma questão objetiva. Porém, o espírito da informação divulgada pode não 

ser entendido pelo investigador: é o que está descrito objetivamente e não o que teria sido 

a intenção do preparador da informação. Por outro lado, os dados relativos à exposição do 

CELE – as toneladas de emissões implícitas nas licenças atribuídas assim como as emissões 

de GEE. As primeiras são informação legal, divulgada ao público em geral, mas as 

segundas são auto-reportadas pelas entidades. Uma outra limitação, relacionada com a 

análise de conteúdo aos dados de exposição ao CELE, é o processo de agregação para o 

nível da entidade, o qual deve corresponder com a entidade-relatora em termos financeiros.  

Outra limitação a considerar foi a restrição da amostra às entidades listadas nos PNALEs 

português, espanhol e francês. Esta surgiu da necessidade de entendimento das divulgações 

financeiras e de estabelecer uma relação fiável entre as divulgações financeiras e o relato 

das emissões realizadas. Um número significativo das entidades pertencentes aos PNALEs 

foi identificado como pertencentes a um grupo de empresas, com licenças de emissão que 

não se restringiam aos três países em estudo. Essas entidades foram excluídas da amostra 

de forma a evitar o enviesamento das relações assumidas. 

Considerando o conjunto das limitações encontradas neste trabalho de investigação, novos 

estudos poderão surgir de forma a solucionar os efeitos daquelas. Algumas das possíveis 

opções podem encontrar-se entre as seguintes sugestões: 

 Através da ampliação do período de análise e/ou dos países envolvidos; 

 Utilizando uma amostra que esteja abrangida por outros sistemas de comércio 

baseados em sistema cap-and-trade, considerando o desenvolvimento dos mesmos 

nos últimos anos. Acresce-se, que a comparação com as práticas contabilísticas de 

entidades que pertençam a países cujos reguladores se baseiam na common law, 

poderá sugerir outras tendências na divulgação e, portanto, nova análise à 

transparência do relato financeiro; 
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 Através do uso de novas medidas de desempenho que sejam mais abrangentes em 

termos da estratégia seguida, quer para o controlo das emissões quer para a vertente 

económico-financeira; 

 O desenvolvimento do Relato Integrado pode permitir uma nova direção na 

investigação da relação entre a informação voluntária ambiental e a informação 

financeira; 

 Aplicando novas técnicas estatísticas. Adicionalmente, através de diferentes 

métodos estatísticos poderá ser efetuada uma análise comparativa entre as fases II 

e III, quando esta última for mais significativa. 

Mais especificamente, sugere-se a análise da relação entre a qualidade do resultado 

contabilístico (earnings quality) e o relato financeiro das licenças de emissão e emissões 

de GEE. Dechow et al. (2010) realçam as várias medidas que devem ser usadas para 

analisar a “qualidade”, entre elas, o alisamento dos resultados, o uso dos acréscimos ou a 

persistência. Em abordagem mais ampla, Dechow e Dichev (2002) referiam que a 

qualidade dos acréscimos é provavelmente relacionada sistematicamente com 

características observáveis e recorrentes, como a volatilidade das operações, uma vez que 

está associada a uma incidência mais elevada de erros de estimação inevitáveis. Ge (2007) 

concluem que os investidores estimam incorretamente as implicações das atividades off-

balance sheet em resultados futuros (relacionadas com leasings). À semelhança, o uso 

discricionário das políticas contabilísticas para as transações provenientes de comércios de 

emissões baseados em sistemas cap-and-trade, nomeadamente de abordagens líquidas ou 

de divulgações de não reconhecimento, sugere uma redução da volatilidade nos resultados. 

Neste sentido, é encorajada uma linha de investigação no âmbito do conceito de earnings 

quality, que relacione a seleção das políticas contabilísticas para o reconhecimento das 

licenças de emissão ou a adoção de abordagens contabilísticas, com a qualidade do 

resultado contabilístico.   
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APÊNDICES 

 

Apêndice I 

 

Painel A – Listagem das entidades portuguesas selecionadas para a amostra – 26 entidades 

Grupo empresarial a Entidade Contas anuais 

Iberol - Soc. Ibérica de Biocombustíveis e 
Oleaginosas, SA Iberol - Soc. Ibérica de Biocombustíveis e Oleaginosas, SA Individuais 

Sovena Oilseeds Portugal, S.A. Sovena Oilseeds Portugal, S.A. Individuais 

Prado Karton - Companhia de Cartão, S.A. Prado Karton - Companhia de Cartão, S.A. Individuais 

ADP Fertilizantes, S.A. ADP Fertilizantes, S.A. Consolidadas 

CIMPOR - Indústria de Cimentos, S.A. CIMPOR - Indústria de Cimentos, S.A. Individuais 

COPAM - Companhia Portuguesa de Amidos, 

S.A. 

COPAM - Companhia Portuguesa de Amidos, S.A. Individuais 

Electricidade dos Açores, S.A. Electricidade dos Açores, S.A. Individuais 

Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. Individuais 

Nestlé Portugal, S.A. Nestlé Portugal, S.A. Consolidadas 

Sumol+Compal SA Sumol+Compal SA Individuais 

Turbogás - Produtora Energética, S.A. Turbogás - Produtora Energética, S.A. Individuais 

Tejo Energia, Produção e Distribuição de 

Energia Eléctrica, S.A. 

Tejo Energia, Produção e Distribuição de Energia Eléctrica, 

S.A. Individuais 

SATA SGPS SATA Internacional, S.A. Individuais 

Transportes Aéreos Portugueses, S.A. Transportes Aéreos Portugueses, S.A. Individuais 

Altri, SGPS 

CELBI - Celulose Beira Industrial, S.A Individuais 

CELTEJO - Empresa de Celulose do Tejo S.A. Individuais 

Caima - Energia, Empresa de Gestão e Exploração de 

Energia, S.A. 
Individuais 

Caima Indústria de Celulose, S.A.. Individuais 

RAR - Cogeração Unipessoal, Lda 
RAR - Cogeração Unipessoal, Lda Consolidadas 

Horticilha, Agro-Industria, S.A. Individuais 

Secil - Companhia Geral de Cal e Cimento, 

S.A. 

Secil - Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. Consolidadas 

Secil Martingança, Lda Individuais 

CMP - Cimentos Maceira e Pataias, S.A. Individuais 

Bondalti Chemicals CUF- Químicos Industriais, S.A. Individuais 
a o grupo empresarial é por referência à disponibilidade do relatório e contas, que determinou o tipo de contas a considerar para seleção da amostra. 
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Painel B – Listagem das entidades espanholas selecionadas para a amostra – 45 entidades 

Grupo empresarial a Entidade Contas anuais 

Acerinox Acerinox Consolidadas 

Alimentos Españoles ALSAT, S.L. Alimentos Españoles ALSAT, S.L. Individuais 

Asturiana de Zinc, S.A. Asturiana de Zinc, S.A. Individuais 

Cementos Molins Industrial S.A. Cementos Molins Industrial S.A. Individuais 

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF) Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. Consolidadas 

Bahía de Bizkaia Eletricidad SL Bahía de Bizkaia Eletricidad SL Individuais 

Ercros, S.A. Ercros, S.A. Consolidadas 

Fertiberia, S.A.  Fertiberia, S.A. Consolidadas 

Gas Natural Fenosa Generación, S.L.U. Gas Natural Fenosa Generación, S.L.U. Consolidadas 

Volkswagen Navarra, S.A. Volkswagen Navarra, S.A. Individuais 

Vueling Airlines SA Vueling Airlines SA Individuais 

Seat, S.A. Seat, S.A. Individuais 

Tubacex Acería de Álava Individuais 

Cementos Portland Valderrivas S.A. 
Cementos Portland Valderribas S.A. Consolidadas 

Cementos Alfa S.A. Individuais 

Vidrala 

Crisnova S.A. Individuais 

Castellar Vidrio, S.A Individuais 

Aiala Vidrio, S.A Individuais 

Gallo Vidro, S.A. Individuais 

Enagás, S.A. 
Enagás, S.A. Consolidadas 

Bahía de Bizkaia Gas, S.L. Individuais 

EVONIK Carbogal, S.A. Carbogal Engineered Carbons, S.A. Individuais 

Endesa, S.A. 

Gas y Electricidad Generación S.A.U. Individuais 

Unión Eléctrica de Canarias Generación Individuais 

Endesa Generación Individuais 

Ence Energía y Celulosa, S.A. 
ENCE, Energía y Celulosa, S.A. Consolidadas 

Celulosas de Asturias S.A. Individuais 

Ebro Foods, S.A. Herba Ricemills, S.L.U. Individuais 

Iberdrola Iberdrola Generación, S.A.U. Individuais 

Miquel y Costas & Miquel S.A. 

Miquel y Costas & Miquel S.A. Consolidadas 

S.A. Paya Miralles Individuais 

Celulosa de Levante S.A. Individuais 

M.B. Papeles Especiales Individuais 

Iberpapel Gestión, S.A. Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga S.A Individuais 

Europac 

Papeles y Cartones de Europa S.A. Individuais 

Europa&c Energia Viana, S.A. Individuais 

Europa&c Kraft Viana, S.A. Individuais 

Abeinsa Procesos Ecológicos Vilches Individuais 

Tubos Reunidos, S.A. 
Productos Tubulares, S.A.U. Individuais 

Tubos Reunidos, S.A. Individuais 

Reno de Medici S.P.A. 
Sarrio Papelera de Almazan SL. (ex-Reno de Medici 
Ibérica Almazán) 

Individuais 

Sniace S.A. 
Sniace S.A. Consolidadas 

Celltech, S.L.U. Individuais 

Tavex Algodonera de San Antonio Industrial S.A. Individuais 

Cogen Energía España S.L. 

Cogen Energía España S.L. Consolidadas 

Tortosa Energia S.A. Individuais 

Cogen Eresma S.L. Individuais 

Viscofan 
Viscofan, S.A. Consolidadas 

Industrias Alimentarias de Navarra, S.A.U. Individuais 
a o grupo empresarial é por referência à disponibilidade do relatório e contas, que determinou o tipo de contas a considerar para seleção da amostra. 
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Painel C – Listagem das entidades francesas selecionadas para a amostra – 14 entidades 

Grupo empresarial a Entidade Contas anuais 

Aeroport de Paris Aeroport De Paris Consolidadas 

Albioma Albioma Consolidadas 

Baccarat Baccarat Consolidadas 

Fromagerie BEL Fromagerie BEL Consolidadas 

Esso Raffinage SAF Esso Raffinage SAF Individuais 

Euro Disney Associés SCA Euro Disney Associés SCA Consolidadas 

Manufacture Francaise Des Pneumatiques (MFP) 

MICHELIN 
MFP Michelin Individuais 

Vallourec Vallourec Tubes Individuais 

Vicat Vicat Consolidadas 

Banque De France Papeterie de la Banque de France Consolidadas 

Compagnie Parisienne De Chauffage Urbain (CPCU) 
Compagnie Parisienne De Chauffage Urbain (CPCU) Consolidadas 

SNC Coge Vitry Individuais 

Cristal Union 

Dislaub Individuais 

Cristal Union Individuais 

Societe Vermandoise Industries Individuais 
a o grupo empresarial é por referência à disponibilidade do relatório e contas, que determinou o tipo de contas a considerar 

para seleção da amostra. 
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Apêndice II 

 
Frequência das observações, por entidade, para os estudos dos capítulos 6, 7 e 8 

Entidade 
Capítulo 6 Capítulos 7 e 8 

Freq. Percent Freq. Percent 

ADP Fertilizantes, S.A. 7 1.28 7 1.30 

Aeroport de Paris 7 1.28 7 1.30 

Acerinox 7 1.28 7 1.30 

Acería de Álava 7 1.28 7 1.30 

Aiala Vidrio, S.A 7 1.28 7 1.30 

Albioma 7 1.28 7 1.30 

Algodonera de San Antonio Industrial S. 5 0.91 4 0.74 

Alimentos Españoles ALSAT, S.L. 7 1.28 7 1.30 

Baccarat 7 1.28 7 1.30 

Bahía de Bizkaia Eletricidad 7 1.28 7 1.30 

CELBI - Celulose Beira Industrial, S.A 7 1.28 7 1.30 

CELTEJO - Empresa de Celulose do Tejo S 6 1.09 6 1.11 

CIMPOR - Indústria de Cimentos, S.A. 7 1.28 7 1.30 

CMP - Cimentos Maceira e Pataias, S.A. 7 1.28 7 1.30 

COPAM - Companhia Portuguesa deAmidos 7 1.28 7 1.30 

Compagnie Parisienne De Chauffage Urbain 6 1.09 6 1.11 

CPTE Euro Disney Associés SCA 6 1.09 6 1.11 

CUF- Quimicos Industriais, S.A. 7 1.28 7 1.30 

Caima - Energia, Empresa de Gestão 5 0.91 5 0.93 

Caima Indústria de Celulose, S.A. 7 1.28 2 0.37 

Carbogal Engineered Carbons, S.A. 6 1.09 6 1.11 

Castellar Vidrio, S.A. 7 1.28 7 1.30 

Celltech, S.L.U. 7 1.28 6 1.11 

Celulosa de Levante S.A. 7 1.28 7 1.30 

Celulosas de Asturias S.A. 7 1.28 7 1.30 

Cementos Alfa S.A. 7 1.28 7 1.30 

Cementos Molins Industrial S.A. 7 1.28 7 1.30 

Cementos Portland Valderribas S.A. 7 1.28 7 1.30 

Cogen Energia España, S.L 4 0.73 4 0.74 

Cogen Eresma S.L. 4 0.73 4 0.74 

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles 7 1.28 7 1.30 

Crisnova Vidrio S.A. 7 1.28 7 1.30 

Cristal Union 5 0.91 5 0.93 

DISLAUB 5 0.91 5 0.93 

EEM - Empresa de Electricidade da Madeira 7 1.28 7 1.30 

ENCE, Energía y Celulosa, S.A. 7 1.28 7 1.30 

ESSO RAFFINAGE SAF 6 1.09 6 1.11 

Electricidade dos Açores, S.A. 7 1.28 7 1.30 

Enagás S.A 7 1.28 7 1.30 

Endesa Generación 7 1.28 6 1.11 

Ercros, S.A. 7 1.28 7 1.30 

Europa&c Energia Viana, S.A. 7 1.28 7 1.30 

Europa&c Kraft Viana, S.A. 7 1.28 7 1.30 

Fertiberia, S.A. 7 1.28 7 1.30 

Fromagerie BEL 7 1.28 7 1.30 

Gallo Vidro, S.A. 7 1.28 7 1.30 

Gas Natural Fenosa Generación, S.L.U. 7 1.28 7 1.30 

Gas y Electricidad Generación S.A.U. 7 1.28 7 1.30 

Herba Ricemills, S.L.U. 5 0.91 5 0.93 

Horticilha, Agro-Industria, S.A. 4 0.73 4 0.74 

Iberdrola Generación, S.A.U. 7 1.28 7 1.30 
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Iberol - Soc. Ibérica de Biocombustveis 7 1.28 7 1.30 

Industrias Alimentarias de Navarra, S.A 7 1.28 7 1.30 

M.B. Papeles Especiales 7 1.28 7 1.30 

Manufacture Francaise Des Pneumatiques MICHELIN 7 1.28 7 1.30 

Miquel y Costas & Miquel S.A. 7 1.28 7 1.30 

Nestlé Portugal, S.A. 7 1.28 7 1.30 

Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga S.A 7 1.28 7 1.30 

Papeles y Cartones de Europa S.A. 7 1.28 7 1.30 

Prado Karton - Companhia de Cartão, S.A 7 1.28 7 1.30 

Procesos Ecológicos Vilches 6 1.09 6 1.11 

Productos Tubulares, S.A.U. 7 1.28 7 1.30 

RAR - Cogeração Unipessoal, Lda 7 1.28 7 1.30 

S.A. Paya Miralles 5 0.91 5 0.93 

SARRIO PAPELERA DE ALMAZAN SL.  7 1.28 7 1.30 

SATA Internacional, S.A. 3 0.55 3 0.56 

SNC COGE VITRY 6 1.09 6 1.11 

SOCIETE VERMANDOISE INDUSTRIES 5 0.91 5 0.93 

Seat, S.A. 7 1.28 7 1.30 

Secil - Companhia Geral de Cal e Cimento 7 1.28 7 1.30 

Secil Martingança, Lda 7 1.28 7 1.30 

Sniace  S.A. 7 1.28 7 1.30 

Sovena Oilseeds Portugal, S.A. 7 1.28 7 1.30 

Sumol+Compal SA 7 1.28 7 1.30 

Tejo Energia, Produção e Distribuição 7 1.28 7 1.30 

Tortosa Energia, S.A. 4 0.73 4 0.74 

Transportes Aéreos Portugueses, S.A. 3 0.55 3 0.56 

Tubos Reunidos, S.A. 7 1.28 7 1.30 

Turbogás - Produtora Energética, S.A. 5 0.91 5 0.93 

Unión Eléctrica de Canarias Generación 7 1.28 7 1.30 

VICAT 7 1.28 7 1.30 

VOLKSWAGEN Navarra, S.A. 7 1.28 7 1.30 

Vallourec Tubes 7 1.28 7 1.30 

Viscofan, S.A. 7 1.28 7 1.30 

Vueling Airlines SA 3 0.55 3 0.56 

Total 548 100.00 540 100.00 

 

Apêndice III 

 
Frequência das observações excluídas, por entidade, para os estudos dos capítulos 7 e 8 devido à falta 

de informação para o número de LEAG 

 

Entidade Freq Perc 

Bahía de Bizkaia Eletricidad 2 10.00 

EEM - Empresa de Electricidade da Madeira 2 10.00 

Electricidade dos Açores, S.A. 2 10.00 

Endesa Generación 2 10.00 

Europa&c Energia Viana, S.A. 2 10.00 

Gas Natural Fenosa Generación, S.L.U. 2 10.00 

Gas y Electricidad Generación S.A.U. 2 10.00 

Iberdrola Generación, S.A.U. 2 10.00 

Tejo Energia, Produção e Distribuição 2 10.00 

Unión Eléctrica de Canarias Generación 2 10.00 

Total 20 100.00 
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Apêndice IV 

 
Frequência das observações, por entidade, para os testes adicionais do capítulo 8 – 17 entidades 

Entidade Freq Perc Freq Perc 

Aeroport de Paris 7 6.03 6 5.94 

Acerinox 7 6.03 6 5.94 

Albioma 7 6.03 6 5.94 

Baccarat 7 6.03 6 5.94 

COPAM - Companhia Portuguesa deAmidos 6 5.17 6 5.94 

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles 7 6.03 6 5.94 

ENCE, Energía y Celulosa, S.A. 7 6.03 6 5.94 

Enagás S.A 7 6.03 6 5.94 

Ercros, S.A. 7 6.03 6 5.94 

Fromagerie BEL 7 6.03 6 5.94 

Miquel y Costas & Miquel S.A. 7 6.03 6 5.94 

Papeles y Cartones de Europa S.A. 7 6.03 6 5.94 

Sniace S.A. 7 6.03 6 5.94 

Sumol+Compal SA 5 4.31 5 4.95 

Tubos Reunidos, S.A. 7 6.03 6 5.94 

VICAT 7 6.03 6 5.94 

Viscofan, S.A. 7 6.03 6 5.94 

Total 116 100.00 101 100.00 

 

 


