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Síntese 
O objectivo deste estudo é proporcionar uma análise concisa da potencial 
contribuição da política de coesão da UE para o combate às alterações 
climáticas. Com base em dados qualitativos e quantitativos secundários 
(em particular o orçamento de Fundos Estruturais da UE para 2000-2006 e 
para 2007-2013) e dados qualitativos primários (dois estudos de caso na 
Finlândia e na Itália), o estudo realça o enorme progresso alcançado com 
a utilização de Fundos Estruturais no combate às alterações climáticas. 
São feitas recomendações para reforçar ainda mais a contribuição dos 
Fundos Estruturais neste campo.  
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RESUMO 
 

Contexto 
As alterações climáticas passaram a ser uma das principais prioridades das agendas 
políticas mundiais e da UE. Os dados científicos e a opinião pública estão de acordo quanto 
ao facto de este assunto representar um dos maiores desafios do futuro, não apenas numa 
perspectiva política, mas também na esfera socioeconómica mais ampla. Em particular, as 
alterações climáticas estão a ser encaradas como um instrumento para incentivar a 
recuperação económica e preparar o caminho para a transição para novas bases de 
desenvolvimento socioeconómico.  
 
A UE assumiu a liderança neste campo, adoptando um ambicioso programa a longo prazo 
que tem por objectivo a redução das emissões de gases com efeito de estufa (GEE). Neste 
contexto, espera-se que a política de coesão da UE desempenhe um papel importante, 
ajudando a atingir os objectivos definidos a nível europeu, visto que as regiões são 
afectadas por alterações climáticas e, como tal, devem desenvolver respostas adequadas 
ao seu nível de competência. As expectativas sobre a política de coesão da UE a este 
respeito também são elevadas, no sentido em que estas têm apoiado sectores e países 
que, no passado, foram identificados como as maiores fontes de emissões de GEE. 
 
Objectivo 
O objectivo deste estudo é proporcionar uma análise aprofundada da potencial contribuição 
da política de coesão da UE para o combate às alterações climáticas. Os dois objectivos 
relacionados visam o seguinte:  

• fazer uma descrição pormenorizada das principais abordagens, estratégias e medidas 
específicas e dos instrumentos adoptados para combater as alterações climáticas tanto 
no período de programação de 2000-2006 como no de 2007-2013. 

• avaliar o potencial para melhorar o contributo da política de coesão da UE no combate 
às alterações climáticas e sugerir um conjunto de recomendações operacionais.  

 
Metodologia 
A metodologia adoptada na elaboração do estudo compreende uma abordagem tripartida: 

• em primeiro lugar, o estudo examina os dados das alterações climáticas e as respostas 
das políticas adoptadas a nível global e ao nível da UE com base em dados secundários; 

• em segundo lugar, o relatório utiliza os dados estatísticos dos orçamentos dos Fundos 
Estruturais tanto para o período de programação de 2000-2006 como para o de 2007- 
-2013. O objectivo é identificar as características principais das medidas dos programas 
dos Fundos Estruturais que combatem as alterações climáticas (quais são os domínios 
de intervenção privilegiados, quais os Estados-Membros e as regiões mais activos);  

• por último, foram levados a cabo dois estudos de caso em dois Estados-Membros, 
Finlândia e Itália, considerados representativos pelos desafios colocados pelas 
alterações climáticas e pelas medidas adoptadas.  
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Conclusões 
Existem bastantes dados científicos, oriundos de muitas fontes, que sustentam que o clima 
do planeta se está a alterar e existe também algum consenso que defende que esta 
tendência é o resultado da acção humana. A principal causa das alterações climáticas foi 
identificada como sendo as emissões de gases com efeito de estufa. Os cinco principais 
emissores de gases com efeito de estufa na UE-27 são todos Estados-Membros da UE-15: 
Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido. A produção de energia pública e o 
transporte rodoviário são as duas actividades responsáveis pelas maiores quotas de 
emissões de gases com efeito de estufa (80% e 21%, respectivamente) do total das 
emissões da UE-15. Os GEE não são os únicos factores das alterações climáticas; os riscos 
de desastres naturais também são relevantes. A vulnerabilidade da Europa face a desastres 
naturais tende a diminuir de leste para oeste devido a uma menor capacidade de resposta 
associada a um PIB nacional per capita mais baixo. 
 
Foram desencadeadas diversas iniciativas políticas ambiciosas ao nível da UE para fazer 
frente aos riscos provocados pelas alterações climáticas. No centro dessas iniciativas está o 
empenho da UE em reduzir drasticamente as emissões de gases com efeito de estufa e em 
transformar a economia europeia num sistema extremamente económico em termos de 
energia e de baixa libertação de carbono, que culminou no pacote de Janeiro de 2008, o 
qual estabelece um dos mais ambiciosos conjuntos de objectivos climáticos e energéticos. 
Define sistemas de limitação e comércio (cap-and-trade) baseados nas quotas de redução 
do Protocolo de Quioto aos níveis micro (empresa) e macro (Estado-Membro). Contudo, 
uma grave falha desses sistemas é a inexistência de uma penalização para aqueles que não 
respeitarem os compromissos juridicamente vinculativos.  
 
As regiões europeias são fortemente afectadas pelas alterações climáticas. Além disso, 
estas têm efeitos directos e indirectos, diferentes consoante as regiões, os quais deveriam 
ser tomados em conta na definição do futuro da política de coesão da UE.  
 
A política de coesão deve desempenhar um papel central no apoio à realização dos 
objectivos em matéria de clima e de energia. Com efeito, a maior parte dos sectores que 
são fontes potencialmente importantes de emissões de gases com efeitos de estufa são 
igualmente sectores tradicionais de intervenção da política de coesão da UE (transportes, 
construção, serviços, pequenas e médias empresas, agricultura e gestão de resíduos) e os 
principais beneficiários da política de coesão da UE são também os principais produtores de 
gases com efeito de estufa (GEE) (os quatro países que receberam a maior parte dos 
Fundos Estruturais e de Coesão da UE per capita - Espanha, Portugal, Grécia e Irlanda - 
registaram também o aumento mais significativo de emissões de gases com efeitos de 
estufa em toda a UE).  
 
Este relatório dedica todo um capítulo à análise da afectação dos Fundos Estruturais 
destinados ao combate às alterações climáticas nos períodos de programação 2000-2006 e 
2007-2013. Verificou-se que, durante o período 2000-2006, os 25 Estados-Membros da UE 
afectaram cerca de 14 mil milhões de euros (6,4% do montante total dos Fundos 
Estruturais) a medidas para combater as alterações climáticas. No que se refere ao período 
2007-2013, o cenário é radicalmente diferente, visto que a União Europeia planeia investir 
cerca de 51 mil milhões de euros (cerca de 15% do montante total dos Fundos Estruturais) 
em medidas destinadas à concretização dos objectivos da UE em matéria de clima e à 
criação de uma economia assente num baixo teor de carbono. A Polónia (com mais de 10 
mil milhões de euros), a Itália e a Espanha são os países com o maior financiamento dos 
Fundos Estruturais destinado ao combate às alterações climáticas em termos absolutos, 
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enquanto que, se analisarmos as despesas em termos relativos, os países que ocupam a 
primeira posição são a Grécia (23,7%), a Hungria (19,8%) e a Eslovénia (19,5%). 
 
As despesas foram também analisadas por domínio de intervenção. Os domínios de 
intervenção considerados relevantes para combater as alterações climáticas são os 
seguintes: tecnologias respeitadoras do ambiente, energia, infra-estruturas ambientais, 
sumidouros de carbono, mobilidade sustentável, mitigação e adaptação às alterações 
climáticas, gestão e prevenção de riscos.  
Distribuição dos Fundos Estruturais por domínio de intervenção, 2000-2006 e 2007-2013 
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Fonte: Dados da DG Regio tratados pelos autores 

 
2000-2006  
 
Tecnologias respeitadoras do ambiente 10,7 % 
Energia 6,0 % 
Infra-estruturas ambientais (AIR) 2,4 % 
Sumidouros carbono 2,5 % 
Mobilidade sustentável 78,3 % 
2007-2013     

 
2007-2013 
 
Mitigação e adaptação às alterações climáticas 0,6 % 
Gestão e prevenção de riscos 12,8 % 
Tecnologias respeitadoras do ambiente 4,9 % 
Energia 17,4 % 
Infra-estruturas ambientais (AIR)2 % 
Mobilidade sustentável 62,4 % 

 
Tal como ilustrado no gráfico, a "mobilidade sustentável" é o domínio que absorve a maior 
parte dos recursos em ambos os períodos de programação. Do montante total dos recursos 
destinados à luta contra as alterações climáticas durante o exercício orçamental 
2000-2006, 78% foram dedicados ao reforço da mobilidade sustentável, 11% às 
tecnologias respeitadoras do ambiente, 6% à eficiência energética e às energias 
renováveis, 3% às medidas relativas aos sumidouros de carbono  
("carbon sinks-pool") (como, por exemplo, a "reflorestação") e 2% à criação de 
infra-estruturas ambientais (ar). No actual período de programação, as respectivas 
percentagens são as seguintes: 62,4% são dedicados à mobilidade sustentável, 17,4% às 
energias renováveis e à eficiência energética, 12,8% à gestão e prevenção de riscos, 5% à 
assistência às pequenas e médias empresas (PME), a fim de promoverem produtos e 
processos de produção respeitadores do ambiente, e cerca de 2% à infra-estruturas 
ambientais relacionadas à poluição atmosférica. 
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Contudo, as intervenções dos Fundos Estruturais poderão surtir efeitos diferentes nas 
alterações climáticas. Alguns dos investimentos mais comuns apoiados no âmbito da 
política de coesão, têm em conta, de facto, as infra-estruturas com um elevado nível de 
emissões de CO2. Os domínios de intervenção nesta categoria são: estradas, 
auto-estradas, aeroportos, electricidade, gás, gasolina e combustíveis sólidos. A análise do 
orçamento dos Fundos Estruturais nestes domínios mostra que, no período 2000-2006, a 
percentagem de tais medidas foi mais elevada do que as medidas respeitadoras do 
ambiente (9,1% e 6,5%, respectivamente), enquanto que, no novo período, se observa o 
contrário (12,9% e 14,9%, respectivamente). Como é evidente, apoiar tais infra-estruturas 
(que provavelmente são necessárias para o desenvolvimento da região) aumenta o risco de 
estar, durante muitos anos, acantonado a sistemas de infra-estruturas tradicionais com um 
elevado nível de emissões de CO2.  Sempre que viável, dever-se-ia considerar alternativas 
para estas opções e medidas de mitigação.  
 
A fim de examinar a potencial contribuição dos Fundos Estruturais para reduzir (ou, pelo 
contrário, aumentar) as emissões de gases com efeitos de estufa, foi efectuada uma 
análise da correlação entre o orçamento dos Fundos Estruturais destinados a medidas de 
protecção do clima (sem contar com as prejudiciais ao clima) e as emissões de gases com 
efeitos de estufa. Foi encontrada pouca ou nenhuma correlação, o que significa que, 
embora fonte de financiamento importante, o financiamento estrutural, por si só, não 
consegue influenciar de forma importante as principais tendências das alterações 
climáticas. Simultaneamente, indica que alguns dos Estados-Membros tomam decisões que 
nem sempre correspondem aos objectivos estabelecidos no Protocolo de Quioto (e, por 
vezes, até contribuem para o aumento das emissões).   
 
Por último, foram realizados dois estudos de caso em Itália e na Finlândia, a fim de 
determinar de que modo é que foi levado a cabo o combate às alterações climáticas 
mediante o financiamento estrutural em dois países que enfrentam dois desafios diferentes 
causados pelas alterações climáticas, e quais as medidas específicas adoptadas. O objectivo 
da análise consiste em identificar mecanismos de execução particulares e destacar as 
diferenças a nível nacional e regional no que toca às opções políticas, bem como os 
mecanismos de aplicação no momento da implementação de iniciativas relacionadas com 
as alterações climáticas. As principais conclusões são as seguintes:  
 
• embora a maioria dos projectos financiados durante o período precedente possam ser 

considerados como fazendo parte, de um modo geral, da política ambiental e não das 
alterações climáticas, o facto é que contribuíram indirectamente para a redução de GEE  
(promovendo, por exemplo, a produção e utilização da bio-energia) e a mitigação dos 
efeitos dos danos ambientais (apoiando as intervenções para reduzir riscos 
hidrogeológicos); 

• a nova geração de programas de Fundos Estruturais destina-se, sobretudo, a 
intervenções relativas às alterações climáticas e verifica-se uma transição da política 
ambiental tradicional (gestão da água, eficiência energética e tratamento de resíduos) 
para intervenções mais centradas no combate às alterações climáticas (redução de 
emissões, prevenção de riscos e energias renováveis); 

• as regiões do objectivo n.° 2 atribuem a maior parte dos fundos ao apoio às empresas 
para estas tomarem iniciativas de investigação e inovação de produtos mais 
sustentáveis, bem como de processos de produção e tecnologias respeitadoras do 
ambiente, enquanto nas regiões do objectivo n.° 1 os investimentos em infra-estruturas 
(na mobilidade sustentável em particular) continuam a desempenhar um papel 
significativo em termos financeiros. 
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• registaram-se igualmente progressos no que toca à utilização de indicadores de 
acompanhamento relativos à comunicação do cumprimento dos objectivos de redução 
de emissões de dióxido carbono nos processo de selecção de projectos, tendo em vista 
verificar o contributo para as políticas ambientais, bem como no recurso a métodos de 
avaliação específicos, como, por exemplo, a Avaliação Ambiental Estratégica. 

 
Conclusões e recomendações 

• Apesar de um vasto consenso, de acordo com o qual o clima está a mudar não só 
devido à variabilidade natural, mas também às actividades humanas, a inacção e os 
atrasos em fazer face a esta alteração são onerosos e variam consoante os países e  os 
sectores. 

• A Alemanha, o Reino Unido, a Itália, a França e a Espanha são responsáveis por mais 
de 60% das emissões de gases com efeito de estufa nos 27 Estados-Membros da UE, 
sendo a energia pública e os transportes rodoviários os seus principais causadores.  

• Os projectos baseados na investigação demonstram que a vulnerabilidade europeia 
tende a diminuir de leste para oeste devido à maior capacidade dos 15 
Estados-Membros da UE para fazer frente às alterações climáticas.  

• A política de coesão oferece uma ampla gama de ferramentas às economias regionais e 
locais, a fim de lidarem com os desafios impostos pelas alterações climáticas. Contudo, 
no período 2000-2006, as medidas de protecção do clima absorveram uma 
percentagem superior dos recursos financeiros quando comparados com as medidas 
respeitadoras do ambiente. 

• No novo período de programação existe uma maior consciência ambiental e os 
Programas Operacionais financiados têm em conta as intervenções nos domínios da 
eficiência energética, da mobilidade sustentável e do apoio às empresas de forma mais 
directa e integrada, confirmando, assim, que a nova geração de programas de Fundos 
Estruturais se destina, sobretudo, a intervenções explícitas em matéria de alterações 
climáticas.  

• As regiões do objectivo n.° 2 atribuem a maior parte dos fundos ao apoio às empresas 
para que estas tomem iniciativas de investigação e inovação de produtos e processos 
de produção sustentáveis, enquanto as regiões do objectivo n.° 1 se concentram mais 
nos investimentos em infra-estruturas. 

O relatório termina com uma série de recomendações:  

• A União Europeia deve tomar medidas mais drásticas e coerentes com vista a atingir os 
objectivos estabelecidos no Protocolo de Quioto:  
· devem ser introduzidas sanções para Estados-Membros que não respeitem a quota 

de emissões em todas as propostas legislativas (começando pelo Regime do 
Comércio de Emissões da União Europeia (ETS) e a Directiva relativa à partilha de 
esforços) relativas à redução de emissões de gases com efeito de estufa. Os 
montantes obtidos através das penalizações por não cumprimento por parte dos 
Estados-Membros podem ser utilizados para medidas de adaptação e mitigação das 
alterações climáticas; 

· atribuir prioridade absoluta às alterações climáticas nas suas intervenções e, 
simultaneamente, evitar o apoio a intervenções geradoras de elevadas emissões de 
CO2 sempre que existam alternativas. Deveriam ser estabelecidos e fixados 
objectivos em cada domínio de intervenção e deveriam ser definidas metodologias 
de avaliação apropriadas, a fim de avaliar a compatibilidade das intervenções 
específicas e dos projectos com este objectivo ambicioso.  
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• No que diz respeito à política de coesão, a Comissão deveria:  
· zelar por que os programas da política de coesão promovam uma mudança para 

economias com maior eficiência energética, por parte dos seus beneficiários, 
afectando no mínimo 30% do orçamento dos Fundos Estruturais a medidas 
relacionadas com o clima no período 2014-2021 e integrando tais projectos em 
todas as suas intervenções. Isto significa que um investimento que esteja a 
beneficiar do financiamento da política de coesão, seja qual for o sector, deve ser 
avaliado com o intuito de medir a sua contribuição para a mitigação e adaptação às 
alterações climáticas; 

· solicitar instrumentos mais adequados e específicos (como, por exemplo, a 
resistência às alterações climáticas, o controlo prévio de projectos potencialmente 
arriscados, etc.), a fim de avaliar o impacto das intervenções financiadas pelos 
Fundos Estruturais nas alterações climáticas; 

· apoiar a transição das economias regionais para infra-estruturas assentes num baixo 
teor de carbono, no período 2007-2013, pressionando as autoridades de gestão para 
seleccionarem apenas projectos respeitadores do ambiente, de modo a atingirem os 
objectivos previamente estabelecidos.  

• Os Estados-Membros devem:  
· adoptar planos estratégicos exaustivos a longo prazo, de modo a facultar o quadro 

jurídico adequado para ir ao encontro dos objectivos estabelecidos no Protocolo de 
Quioto. Os resultados em termos de redução das emissões devem ser observados e 
avaliados apropriadamente e devem ser dados incentivos aos actores locais 
(empresas privadas, municípios e associações empresariais), a fim de investirem 
neste domínio; 

· promover a utilização dos recursos da política de coesão destinados à eficiência 
energética, mitigação e adaptação às alterações climáticas, evitando, 
simultaneamente, o investimento em medidas que gerem emissões elevadas sempre 
que  existam alternativas mais limpas.  Embora os Fundos Estruturais, por si só, não 
consigam influenciar as emissões nacionais de GEE, podem, todavia, disponibilizar 
instrumentos políticos e financeiros destinados a implementar intervenções que 
facilitem a transição de sistemas económicos para economias assentes num baixo 
teor de carbono e com baixas emissões de gases com efeitos de estufa; 

· apoiar as actividades de investigação e de assistência técnica conduzidas a nível 
regional, por forma a ajudar aos decisores responsáveis pelas medidas da política de 
coesão a aplicar estratégias mais inovadoras no âmbito da luta contra as alterações 
climáticas. O conhecimento científico e as capacidades técnicas em matéria de 
medidas relacionadas ao clima devem continuar a ser apoiadas a nível local. 

• As autoridades de gestão dos programas dos Fundos Estruturais devem:  
· investir recursos dos Fundos Estruturais em medidas compatíveis com estratégias 

nacionais a longo prazo. Os países que não contribuem para a realização dos 
referidos objectivos deveriam ser sujeitos a sanções. No âmbito das intervenções da 
política de coesão podem ser aplicadas medidas-piloto a este respeito, à luz do 
exercício da reserva do desempenho1, que foi introduzido no período de 
programação 2000-2006;  

· estar devidamente informadas e conscientes das técnicas específicas de avaliação e 
das práticas de aplicação de políticas de combate às alterações climáticas, que 
estejam bem desenvolvidas em vários domínios de intervenção, e devem, por 
conseguinte, facilitar o intercâmbio de contributos entre os sectores aquando da 
concepção e promoção das suas intervenções a nível local;  
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· elaborar uma estratégia apropriada em função do seu grau específico de 
vulnerabilidade através de um intercâmbio de boas práticas com regiões que 
enfrentam desafios similares. As autoridades de gestão devem estar conscientes de 
que as especificidades territoriais a nível sub-regional são, de facto, importantes (as 
zonas costeiras têm, por exemplo, necessidades totalmente diferentes das zonas 
rurais); 

· promover um sistema de monitorização mais abrangente, incluindo, no mínimo, 
indicadores de GEE e de emissões de CO2 a nível regional. A prioridade ambiental 
horizontal deve estar ligada de forma mais explícita à questão das alterações 
climáticas e os objectivos mensuráveis relacionados com a redução das emissões 
devem constituir a base para a avaliação de programas e projectos em matéria de 
ambiente.  


