
Departamento Temático 
Políticas Estruturais e de Coesão

PT

NOTA

A ENERGIA E AS POLÍTICAS ESTRUTURAIS
E DE COESÃO

PARLEMENT EUROPEEN
D i r e c ç ã o - G e r a l  Po l í t i c a s  In te r n a s  d a  Un i ã o

01/06/2006



 PARLAMENTO EUROPEU 

 
Direcção-Geral Políticas Internas da União 

 
Departamento Temático Políticas Estruturais e de Coesão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ENERGIA E AS POLÍTICAS ESTRUTURAIS E DE COESÃO  
 
 
 
 
 
 

NOTA  
 
 

Conteúdo:  
 
O contexto energético em que se inscrevem as políticas estruturais e de coesão é um contexto 
complexo que requer a interacção de todas as sinergias a fim de fazer da política energética 
europeia uma política eficaz, competitiva e segura em termos de abastecimento.  
 
Na sequência do aumento dos preços dos combustíveis, numerosas políticas, e nomeadamente 
as políticas agrícola, dos transportes, da pesca e regional, foram directamente afectadas. Esta 
nota destina-se a examinar as implicações, os desafios e as propostas que afectam as políticas 
estruturais e de coesão no quadro da actual política da energia.  
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1. INTRODUÇÃO  
 
O objectivo desta nota consiste em analisar as implicações, os desafios e as propostas que 
afectam as políticas estruturais e de coesão no âmbito da actual política da energia.  
 
A Europa encontra-se confrontada com uma série de desafios fundamentais no domínio da 
energia, nomeadamente, o aumento da volatilidade dos preços, a dependência crescente das 
importações, a necessidade de uma maior diversificação das fontes, dos países de importação e 
das vias de transporte da energia, a importância de uma maior integração dos mercados, a 
necessidade de investimentos e a alteração climática.  
 
Perante estes desafios, a União Europeia fez da energia a sua principal prioridade de acção, 
confirmando assim a necessidade de uma nova política energética.  
 
Esta nova política energética deve ser compatível e complementar com as acções desenvolvidas 
pelas diferentes políticas da União, no caso presente, as levadas a efeito pelas políticas agrícola, 
dos transportes, da pesca e regional. De igual modo, tendo em conta a importância de "melhor 
legislar", é necessário aproveitar as diferentes sinergias a fim de poder dispor de uma política 
eficaz e adequada que faça frente aos desafios presentes e futuros.  
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2. POLÍTICAS ESTRUTURAIS E DE COESÃO  
 
2.1. Política agrícola  
 
2.1.1. Contexto actual: Relação entre este sector e a energia  
 
O elevado preço do petróleo agravou a cada vez maior dependência de sectores como a 
agricultura relativamente à energia importada. Para enfrentar estes desafios, é necessário 
diversificar as fontes de energia e aumentar a confiança nas energias renováveis. A biomassa 
representa já hoje cerca de metade da energia renovável na União.  
 
A biomassa oferece múltiplas vantagens em relação às outras fontes de energias convencionais e 
renováveis, em especial custos relativamente baixos, uma menor dependência das alterações 
climáticas a curto prazo, o desenvolvimento de estruturas económicas regionais e a criação de 
fontes de rendimento alternativas para os agricultores. O plano de acção para a biomassa 
estabelece medidas para a sua elaboração a partir de madeiras, resíduos e culturas agrícolas, 
prevê estímulos à sua utilização com base na situação do mercado e elimina os obstáculos ao seu 
desenvolvimento. Além disso, instaura medidas para desenvolver a biomassa nos sectores do 
aquecimento, da electricidade e do transporte, que são completadas por medidas transversais 
relacionadas com o abastecimento, o financiamento e a investigação no domínio da biomassa.  
 
A utilização para fins não alimentares1 das culturas pode fornecer novos e importantes mercados 
aos agricultores europeus. O desenvolvimento deste sector tem potencial bastante para propiciar 
regalias sociais, económicas e ambientais. Por exemplo:  

 A utilização de matérias-primas renováveis de origem biológica para a produção de 
energia e de combustíveis pode ajudar a reduzir os gases de efeito de estufa.  

 A introdução de novas culturas produzidas com fins industriais pode criar novos 
habitats e, por conseguinte, favorecer a biodiversidade.  

 Os benefícios podem ser consideráveis para o emprego e o desenvolvimento das zonas 
rurais.  

 
O aumento dos preços do petróleo favorece o desenvolvimento de combustíveis, de energia e de 
materiais provenientes das culturas. A agricultura pode, por conseguinte, dar respostas 
importantes aos desafios energéticos do futuro. Permanecem, no entanto, factores negativos, 
entre os quais o custo das culturas para as matérias-primas, o baixo conhecimento que tem o 
consumidor dos numerosos produtos e tecnologias derivadas das culturas, a falta de cadeias de 
distribuição estabelecidas, os reduzido fluxo de informações entre os interessados e a 
necessidade de que os diferentes consumidores criem um mercado não alimentar, sólido e 
competitivo para os produtos agrícolas. A ausência de um mercado harmonizado e coerente da 
bioenergia é um factor que impede o desenvolvimento das culturas para fins energéticos e para 
combustíveis.  
 
As aplicações não alimentares das culturas mais significativas, tanto em termos de volume como 
de valor, são os combustíveis e a energia. O total da geração de energia a partir da biomassa 
ascende aproximadamente ao equivalente de 56 milhões de toneladas de petróleo por ano, tendo 
a União Europeia produzido mais de dois milhões de toneladas de biocombustível em 2004. 
Seria necessário aumentar consideravelmente a superfície consagrada às culturas dedicadas à 

 
1 Estudo externo do PE "A promoção das culturas para fins não alimentares"/ IP/B/AGRI/2005-02, Julho de 2005. 
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produção de combustíveis e de energia para atingir os objectivos fixados para 2010 em matéria 
de energias renováveis e combustível para os transportes.  
 
A União é actualmente líder em termos de actividade no sector da energia, estando a tecnologia 
bastante desenvolvida e sendo elevadas tanto a produtividade como a qualidade das culturas. Os 
sectores da biomassa e dos combustíveis oferecem uma possibilidade significativa de valor 
acrescentado para o elemento agrícola da cadeia de abastecimento, em termos de tratamento 
primário nas explorações agrícolas e de potencial utilização final. O principal obstáculo ao 
aumento da produção e da utilização das culturas é actualmente o custo das matérias-primas 
quando comparado ao de outras fontes mais económicas (por exemplo, os resíduos para a 
geração de calor) ou de importações menos caras (por exemplo, o óleo de palma para a produção 
de biogasóleo).  
 
Um grande número de políticas da União e um conjunto considerável de regulamentações têm 
incidência nos mercados não alimentares das culturas produzidas na União. A reforma da PAC é 
um das mudanças recentes mais significativas e que afectam directamente os agricultores. 
Contudo, várias outras políticas influenciam os mercados das culturas de produtos não 
alimentares. Certas políticas destinam-se especificamente a desenvolver as utilizações não 
alimentares, como os biocombustíveis; no entanto, muitas delas têm por objectivo principal os 
benefícios ambientais ou a regulação dos mercados.  
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A Política Agrícola Comum reformada2, incluindo a separação das ajudas3, a retirada das terras 
do cultivo4, o apoio das culturas para fins energéticos ou combustíveis e as utilizações não 
alimentares do amido, criou as condições de base para o desenvolvimento das culturas não 
alimentares. Contudo, os agricultores só optarão por esta via se os mercados onde colocam os 
seus produtos forem rentáveis e seguros.  
 
A política da União revela a existência de uma consciência do potencial que a energia da 
biomassa e os biocombustíveis têm para contribuir para os objectivos ambientais, a segurança do 
abastecimento energético e as novas oportunidades de mercados para os agricultores. Nos 
últimos anos, surgiram vários instrumentos que terão contribuído para a expansão destes 
sectores. Contudo, como a própria Comissão o reconheceu, o crescimento não atingiu o nível 
aguardado, sendo necessário tomar novas medidas para atingir os objectivos nos domínios da 
electricidade e dos combustíveis. No que diz respeito aos produtos provenientes das culturas não 
alimentares, há poucos sinais de actividade capaz de desenvolver este sector a nível europeu. 
Mais importante é dispor de uma legislação mais ampla, particularmente em matéria de resíduos, 
de modo a tornar possível a obtenção pela União do máximo benefício das culturas não 
alimentares.  
 
2.1.2. Recomendações  
 

→ Em termos de superfície máxima elegível para uma ajuda suplementar no âmbito das 
culturas energéticas, deve ser revisto para cima o actual limite máximo da União, fixado 
em 1,5 milhões de hectares. Está previsto que, em 2011, e para atingir os objectivos da 
União, será necessário um total de mais de 13 milhões de hectares de culturas energéticas 
para produzir combustíveis e energia, o que tornará o limite actual quase insignificante.  

→ Os objectivos do protocolo de Quioto e da Directiva relativa aos biocombustíveis 
deveriam tornar-se obrigatórios e apoiar-se em sólidos mecanismos de vigilância.  

→ Uma condição imperativa de geração renovável de calor estimulará a utilização eficaz da 
biomassa enquanto fonte de energia renovável e o desenvolvimento de novos mercados 
locais para os produtos agrícolas.  

→ Deveria ser criado um sistema de vigilância a nível comunitário, a fim de garantir que a 
biodiversidade na União não fosse ameaçada pela produção de combustíveis, energias e 
produtos de origem biológica. Poderá ser necessária uma investigação suplementar, dado 
que a interacção complexa dos sistemas agrícolas e a biodiversidade só parcialmente é 
conhecida.  

 
2  O processo contínuo de reforma da PAC iniciado em 1992 permitiu reduzir os custos da intervenção no domínio 

dos preços e reforçar a competitividade da produção agrícola da UE nos mais diversos mercados: produtos 
alimentares, alimentação animal e utilizações não alimentares, incluindo os biocombustíveis. Este facto adquire 
uma importância particular no caso dos cereais que constituem actualmente uma das principais matérias-primas 
da produção comunitária de bioetanol. 
A separação do complemento de rendimentos ligados à produção estabelecido em 2003 contribuirá para facilitar 
o abastecimento de culturas energéticas. Trata-se particularmente de culturas que, em conformidade com o 
regime aplicável às produções não alimentares, só podiam ser elegíveis para as ajudas directas às terras retiradas 
do cultivo e que podem doravante ser estendidas a todas as superfícies de cultivo sem perda do complemento de 
rendimentos. 

4  A obrigação de retirada de terras do cultivo, estabelecida pela reforma de 1992 para equilibrar o mercado dos 
cereais, foi integrada no novo regime de pagamento único. A cultura de produtos não alimentares (incluindo as 
culturas energéticas) é autorizada sempre que a utilização da biomassa seja garantida por contrato ou pelo 
agricultor. 
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→ Seria necessário financiar um estudo sobre o desenvolvimento de culturas de sementes 
oleaginosas, de glucídeos e de biomassa que exijam menos fertilizantes azotados, bem 
como práticas de gestão que reduzam as quantidades necessárias sem comprometer o 
rendimento. Os benefícios retirados maximizariam a economia potencial de emissões de 
gases de efeito de estufa obtida pela adopção de energias renováveis, reduzindo o 
potencial de eutrofização dos produtos de origem biológica e minimizando a extensão da 
superfície cultivável necessária para responder à procura de combustíveis, energia e 
matérias-primas.  

→ Em diferentes domínios, a legislação europeia sobre o ambiente e outros temas tem 
repercussões imprevistas que impedem a aceitação das matérias-primas renováveis pelo 
sector. A legislação deveria ser revista para eliminar estes efeitos.  

→ Seria necessário desenvolver a nível europeu um sistema de informação transparente e 
disponível ao público, bem como uma ferramenta largamente aceite que permita revelar 
as vantagens do ciclo de vida das matérias-primas renováveis. Esta serviria de base para o 
desenvolvimento de normas que especificariam os níveis mínimos de matérias-primas 
renováveis. Por sua vez, apoiaria as aquisições públicas favoráveis ao ambiente e outras 
estratégias de estímulo e permitiria interiorizar os custos ambientais.  

→ É necessário harmonizar as normas aplicáveis aos produtos e o apoio às energias 
renováveis em toda a União, o que criará um mercado interno para os produtos agrícolas 
que permitem gerar energia e combustíveis. O apoio deveria ser baseado no benefício 
ambiental acumulado e estar ligado ao comércio de CO2.  

→ As estratégias de abertura de concursos públicos deveriam apoiar a introdução de 
materiais derivados de matérias-primas renováveis de origem biológica. Estas estratégias 
deveriam ser executadas paralelamente a um programa de educação pública destinado a 
aumentar o conhecimento das aplicações potenciais das energias renováveis e das suas 
amplas vantagens ambientais e sanitárias. 

→ O apoio prestado à difusão e à tradução da tecnologia de I&D europeia sobre os 
biomateriais, a bioenergia e os biocombustíveis deveria ser mantido e alargado; de igual 
modo, deveria ser elaborada uma campanha de sensibilização pública.  

→ É necessário promover a nível europeu a integração das actividades nacionais de I&D no 
domínio dos biomateriais, o que poderia ser feito através da iniciativa ERA-NET. Torna-
se necessário um importante programa de estudo a nível comunitário sobre a tecnologia 
de conversão da biomassa, particularmente a lignocelulósica, em energia, combustível e 
substâncias químicas.  

O departamento temático realizou um estudo externo sobre "a promoção de culturas para 
fins não alimentares", tendo o relatório de iniciativa Parish5 sido aprovado pelo Parlamento 
em 23 de Novembro de 2004.  

 
5  http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5217932.  

http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5217932
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Produção na UE de biocombustíveis líquidos  
 

 2002 2003 2004 2002 2003 2004
 
Czech Rep. 5   69 70 60
Denmark 10 41 70
Germany 20 450 715 1035
Spain 177 160 194  6 13
France 91 82 102 366 357 348
Italy 210 273 320
Lithuania 5
Austria 25 32 57
Poland 66 60 36    
Slovak Rep. 15
Sweden 50 52 52 1 1 1
UK 3 9 9
from interv. stocks 70 87
EU25 388 425 491 1134 1504 1933

1000 t 

Bioethanol

1000 t

Biodiesel

 
 

Fonte: EurObservER 2005. 
 
 
 
 

Bioetanol 
 

Produção mundial de etanol (combustível e outras utilizações)  

Ethanol production
2005 bio 

litres*
2004 bio 

litres
Brazil 16.7 14.6
United States 16.6 14.3
European Union 3.0 2.6
Asia 6.6 6.4
    China 3.8 3.7
    India 1.7 1.7
Africa 0.6 0.6
W orld 46.0 41.3

* F.O. Licht's estim ate  
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Ajuda concedida às culturas energéticas  
(2004: superfície subvencionada, 2005: superfície pedida) 

 

2004 2005
Belgique/België 12.90  2,434.78  
Česká Republika*
Danmark 4,450.36  17,763.44  
Deutschland 109,100.36  244,206.86  
Eesti*
Ellas 0.00  0.00  
España 6,704.98  27,321.38  
France 130,034.00  123,825.70  
Ireland 379.45  1,613.08  
Italia 0.00  318.13  
Kypros*
Latvija*
Lietuva*
Luxembourg 107.72  221.01  
Magyarország*
Malta 0.00  0.00  
Nederland 138.58  352.27  
Österreich 3,497.97  8,370.88  
Polska*
Portugal 0.00  77.45  
Slovenija 291.76  304.10  
Slovakia*
Suomi/ Finland 3,475.34  9,765.88  
Sverige 14,547.26  31,450.00  
United Kingdom 32,927.84  99,351.00  
Total 305,668.52  567,375.96  

* No communications required from: 
CZ, EE, CZ, LV, LT, HU, PL, SK (applying SAPS)

Country Area (hectares)

 
 



A energia e as políticas estruturais e de coesão 
 

PE 369.036 8

                                                

 

2.2. Política da pesca  
 
2.2.1. Contexto actual: Relação entre este sector e a energia  
 
Se é certo que a reforma da política comum da pesca (PCP) de 2003 acelerou a modernização do 
sector e o colocou na via da sustentabilidade, o recente aumento dos custos de exploração gerado 
pelo aumento dos preços do petróleo provocou dificuldades sem precedentes. A situação 
económica de numerosas empresas de pesca deteriorou-se, essencialmente devido a uma redução 
dos seus rendimentos. Estas dificuldades económicas prejudicam, em diferentes níveis, todos os 
segmentos da frota de pesca. Contudo, os mais afectados são os arrastões de fundo cujos níveis 
de consumo de gasóleo por quilo capturado são mais elevados.  
 
Embora estas dificuldades económicas afectem, em diferentes graus, o conjunto dos segmentos 
da frota de pesca, elas afectam muito especificamente os barcos que utilizam artes de arrasto 
para pescar espécies demersais, ou seja, os arrastões de fundo que constituem, de longe, o maior 
segmento da frota de pesca.  
 
Entre Janeiro de 2003 e Dezembro de 2005, os preços dos combustíveis para o transporte 
marítimo aumentaram de forma significativa6. Os preços do combustível utilizado na pesca 
remota (380 CCT) permaneceram relativamente estáveis em 2004; contudo, estes preços quase 
duplicaram em 2005. Os preços do combustível utilizado na pesca costeira (gasóleo para motores 
náuticos) registaram um crescimento contínuo até Setembro de 2005, tendo posteriormente 
registado uma ligeira descida. A rentabilidade das empresas de pesca foi consideravelmente 
afectada por esta evolução, ainda que o seu efeito sobre os custos varie em função do tipo de arte 
(pesca de arrasto ou não) e das espécies-alvo.  
 
Entre 2003 e 2005, os custos dos combustíveis passaram de 18% para cerca de 36% do valor dos 
desembarques para os arrastões e de 9% para 18% para as frotas que utilizam travessas de 
arrasto. Estes números deixam claramente deduzir resultados de exploração negativos. Este 
aumento dos custos é fortemente sentido pelos membros de tripulação, cujo salário é constituído 
por uma percentagem dos rendimentos da captura (após dedução do conjunto das despesas de 
funcionamento, incluindo o custo do combustível); em certos casos, a perda de rendimentos 
pelos membros de tripulação pode atingir os 25 %. Além disso, esta diminuição da rentabilidade 
corre o risco de provocar uma baixa do nível de segurança a bordo.  
 
Pode-se, portanto, deduzir que, para a maioria dos arrastões de fundo – que constitui, de longe, o 
maior segmento da frota de pesca – o resultado líquido de exploração é negativo7. De acordo 
com as estimativas, cerca de 18.000 postos de trabalho podem ser afectados, ou seja, 9% do 
emprego global deste sector.  
 
A Comunicação da Comissão Europeia sobre a "melhoria da situação económica no sector",8 
elaborou uma lista de propostas destinadas a melhorar a situação económica do sector da pesca e 

 
6 Cf. gráfico 4.  
7 Estes dados baseiam-se em números do balanço de 2003 comunicados no documento intitulado. "Rendimento 

económico de uma selecção de frotas de pesca europeias – Relatório anual 2004" (ver nota de rodapé da página 
anterior e o quadro 3).  

8 COM (2006) 103 final.  
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analisou diversas medidas gerais que poderiam ser aplicadas para ultrapassar esta situação. 
Trata-se principalmente de ajuda de salvamento e de reestruturação e de medidas a mais longo 
prazo, necessárias para incentivar a retoma e a manutenção da rentabilidade da indústria da pesca 
europeia como um todo.  
 
Entre as medidas contempladas, figuram as seguintes:  

 uma primeira alteração de uma arte de pesca que resulte num método de pesca com 
menor consumo de combustível, 

 aquisição de equipamentos para aumentar a eficiência dos combustíveis, tais como 
económetros, ou 

 substituição do motor, desde que, 

• no caso dos navios de comprimento de fora a fora inferior a 12 m que não utilizem 
artes rebocadas, o novo motor tenha uma potência igual ou inferior à do motor 
anterior, 

• no caso de todos os outros navios de comprimento de fora a fora não superior a 24 m, 
o novo motor tenha uma potência inferior em, pelo menos, 20% à do motor anterior 
ou,  

• no caso dos arrastões de comprimento de fora a fora superior a 24 m, o novo motor 
tenha uma potência inferior em, pelo menos, 20% à do motor anterior e o navio seja 
reconvertido num método de pesca que implique um menor consumo de 
combustível. 

A Comunicação propõe ainda outras medidas e iniciativas a mais longo prazo. Trata-se 
particularmente:  

• de melhorar a gestão da pesca, com o objectivo de atingir níveis de rendimento máximo 
sustentável (MSY), de acordo com os compromissos assumidos na Cimeira Mundial de 
Joanesburgo sobre o Desenvolvimento Sustentável;  

• de reforçar os controlos para um melhor respeito das normas de gestão da pesca e 
intensificar a luta contra a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (INN);  

• melhorar os mecanismos de organização e funcionamento do mercado para aumentar o 
retorno financeiro das capturas desembarcadas (por exemplo: código de conduta sobre o 
comércio dos produtos da pesca, programa de rotulagem ecológica);  

• promover a investigação sobre métodos de pesca mais eficientes em termos de 
combustível e mais ecológicos (por exemplo: desenvolvimento de novos tipos de 
biocombustíveis, melhoria da concepção das artes de pesca).  

 
A Comissão das Pescas do Parlamento Europeu organizou em 3 de Maio de 2006 uma audição 
sobre o tema "a competitividade da frota europeia face ao aumento dos preços dos 
combustíveis."  

A versão provisória de um estudo externo solicitado pela Comissão das Pescas sobre este tema 
foi apresentada na altura ("o impacto do aumento dos preços dos combustíveis no sector da 
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pesca", realizada pelo Instituto de Investigação LEI, Países Baixos), tendo vários peritos e 
representantes do sector em diferentes Estados-Membros comunicado as suas experiências.  
O sector sublinhou as consequências desastrosas do aumento dos preços dos combustíveis, que 
entre 2004 e 2006 foi superior a 100% e representa actualmente 40% dos custos de exploração.  
 
2.2.2.  Recomendações  
 
Recomendações formuladas pelo sector:  
 

→ Incentivar e analisar, particularmente, a economia de combustíveis (utilização, por 
exemplo, de 2 tipos de motor consoante as operações previstas) e a utilização de energias 
alternativas (gás natural, energia eólica, energia solar e hidrogénio).  

→ Segundo a maioria dos pareceres expressos, a Comunicação da Comissão não vai 
suficientemente longe nas medidas propostas para fazer face à actual crise, tendo estas 
medidas sido qualificadas de insuficientes, tardias e inadequadas à gravidade da situação.  

→ Rever o limite máximo de ajudas insignificantes de 3000 euros por empresa do sector da 
pesca, passando-o para 100.000 euros escalonados por um período de 3 anos, como é o 
caso na maioria dos sectores da economia.  

→ A criação de novos instrumentos temporários e específicos, como um fundo de garantia 
de um preço máximo para o gasóleo e um fundo especial para a demolição dos navios de 
pesca; ajudas à investigação orientada para a poupança de combustível ou para a 
utilização de energias alternativas renováveis.  

→ A concessão de benefícios fiscais a certos segmentos da frota de pesca e a criação de um 
registo especial para esta frota.  

→ A criação de uma "Agência de desenvolvimento do sector", cuja actividade se 
concentraria no apoio às empresas para que acedam ao capital de crédito e no saneamento 
das empresas em dificuldades. 

→ No que respeita às ajudas à protecção, a extensão do prazo de reembolso das 
contribuições de curto prazo (6 meses) para longo prazo (18 meses);  

→ A assimilação da crise dos preços dos combustíveis a um "acontecimento não previsível" 
na acepção do artigo 16º do Regulamento IFOP (nº 2792/1999) e o aumento da duração 
de concessão das indemnizações compensatórias de uma suspensão temporária.  

 
Outras recomendações foram apresentadas aquando da Conferência organizada pela Comissão 
Europeia nos dias 11 e 12 de Maio de 2006 sobre as novas tecnologias que permitem aos navios 
de pesca economizar combustível, num contexto de aumento constante do preço do petróleo no 
sector da pesca:  
 

→ A eficácia energética no mar deveria ser estabelecida como prioridade dos programas de 
reestruturação das empresas de pesca em dificuldade.  

→ A instalação de económetros nos navios, a redução da altura das redes, a instalação de 
malhas mais largas na parte superior da rede e de rolos para reduzir as fricções no fundo 
do mar, bem como de redes duplas (malhas mais pequenas) a fim de realizar economias 
de combustível.  

→ A promoção de redes equipadas de placas móveis no fundo dos mares em vez das 
"almofadas" a fim de reduzir a resistência e melhorar o hidrodinamismo dos 
equipamentos de aumento das redes.  
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→ Promoção dos novas artes de pesca recentemente aprovadas graças a uma simulação 
digital do comportamento das redes (software "DynamiT"): rede de camarão dotada de 
malhas "dyneema" (em vez das malhas tradicionais em polietileno, mais grossas), uma 
rede para a pesca de cefalópodes (que permite uma redução de tracção de 
aproximadamente 30 %), as redes gémeas ou ainda o novo modelo de "rede boi" de fundo 
(pesca da pescada a 130 metro de fundo, com uma redução da tensão de 5 %).  

→ Incentivo de certas práticas como as mudanças de porto de desembarque (para evitar 
trajectos demasiado largos no mar e valorizar as capturas), substituição dos motores (15% 
de redução de energia), um motor de propulsão híbrido (diesel e electricidade) e de 
hidrogénio, modificação de certos métodos de pesca (redes gémeas, pesca de camarão em 
vez da pesca do bacalhau), redução do comprimento das redes (para a pesca ao largo da 
Escócia). Apoio dos laboratórios flutuantes que permitem elaborar um balanço energético 
completo dos navios.  

 
O projecto de relatório do Parlamento (relatório Guerreiro) sobre esta Comunicação da 
Comissão está previsto para a reunião de 20 e 21 de Junho de 2006. 
 

 
 

Quadros 
 
 

 
Table 3: Fuel cost as a percentage of the value of landings - some examples (data from 2003, i.e. before the recent price increases for fuel) 
 

Member 
State Segment Number of 

vessels
Total
kW

Type of 
gear

Target 
species

Value of 
landings

M€
LT Baltic Trawlers < 24 m 48            9.900       T BDP 3,40         1,00         29,4%
EL Thermaikos Trawlers < 24m 14            4.100       T D 2,00         0,50         25,0%
PT NAFO Trawlers 14            28.100     T BD 31,30       7,60         24,3%
SE Pelagic trawlers purse seiners > 24 m 55            63.600     PO P 41,30       9,40         22,8%
BE Beam trawlers > 24 m 58            49.400     T B 66,60       14,80       22,2%
FR Mediterannean trawlers 18-25 m 140          41.700     T DP 68,80       12,60       18,3%
LV Gillnetters 60            9.500       P D 5,60         1,00         17,9%
DE Baltic Trawlers 93            18.200     T DP 12,60       2,10         16,7%
IE Polyvalent 18 -< 24m 133          43.200     PO D 60,20       9,50         15,8%
ES 300 fleet 196          99.000     PO D 201,40     29,70       14,7%
UK Scottish nephrops trawlers 296          44.900     T BD 69,70       10,10       14,5%
NL Pelagic freezer trawlers 17            99.000     T P 143,30     20,50       14,3%
NL Beam trawlers <= 24 m 173          37.900     T BD 56,70       7,90         13,9%
DK Trawlers < 24m 375          85.500     T DP 88,40       12,00       13,6%
UK Scallop trawlers 237          47.400     T B 70,60       9,40         13,3%
PT Longliners 26            11.000     P P 11,50       1,50         13,0%
FI Coastal  vessels 188          15.600     P P 6,00         0,60         10,0%
DE Shrimp Beam Trawlers 289          49.600     T B 55,10       5,10         9,3%
SE Gillnetters >= 12 m 49            7.800       P D 3,80         0,30         7,9%
FR Atlantic longliners 174          16.000     P P 14,00       1,00         7,1%
DK Danish gillnetters 380          37.300     P D 49,10       2,70         5,5%
ES Galician Purse Seiners 209            35.500       S P 36,00        1,80         5,0%

Targeted species: D demersal, P pelagic, B benthic
Type of gear: T  Trawler, S  Seiner, PO Polyvalent, P  Passive gear

Fuel cost
M€ and % of 

landing

Source: Economic Performance of Selected European Fishing Fleets ( Annual Report 2004 based on 2003 accounts )
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Trend in fuel prices 2003-2005 (EC/Fisheries) 
 

Evolution of Maritime Bunker Fuel Prices 
January 2003- December 2005
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Estimated impact of increase of fuel costs on income of crew members (‘share fishermen’) 

 
 2004 2005 Difference 

 % %  

Gross Value 100 100  

Taxes and Fees 10 10  

   

15 15  

Operating Costs:  

- other than fuel. 

- fuel 15 30  

Total Operating Costs 30 45  

Remainder to be shared 60 45  

Share for the Ship-owner  30 22,5 -25% 

Share for the Crew  30 22,5 -25% 

Assumptions: 
(1) Marine fuel oil has doubled in price between 2003 and 2005, from 0,30€ to 0,60€/litre. 
(2) All other factors in income and costs function are supposed to have remained unchanged in % between 

2003 and 2005.  
(3) Source: EC Fisheries. 
(4) Transport Policy. 
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2.3. Política dos transportes  
 
2.3.1.  Contexto actual: Relação entre este sector e a energia  
 
Do ponto de vista do clima e da energia, o sector dos transportes é um dos domínios que 
suscitam mais problemas. A Agência Europeia do Ambiente (AEA) menciona no seu último 
relatório9 os seguintes factos e números:  
 

 O transporte representa 31% do consumo de energia final nos 25 Estados-Membros da 
União (excluindo o transporte marítimo internacional).  

 O transporte é responsável por cerca de 21% do total das emissões de gases de efeito de 
estufa na União (excluindo a aviação internacional e o transporte marítimo)10. Apesar 
das diversas medidas adoptadas pela União, a percentagem tem vindo continuamente a 
aumentar.  

 As emissões de gases de efeito de estufa aumentaram em cerca de 23%11 desde 1990. O 
problema principal pode, por conseguinte, residir num forte aumento da procura no 
sector dos transportes que não é compensado pela eficácia energética dos veículos.  

 Espera-se -se que o crescimento do transporte rodoviário contribua para um aumento do 
consumo de energia estimado em cerca de 10% durante a próxima década.  

 Os transportes representam mais de 98% do consumo de energia12.  
 A aviação está a crescer mais rapidamente do que qualquer outro meio de transporte e as 

emissões de CO2 conheceram um aumento de aproximadamente 62% na UE-15 entre 
1990 e 2003. Assim, a aviação (incluindo a aviação internacional) é hoje responsável 
por 13,6% das emissões de CO2 atribuídas aos transportes (incluindo a aviação 
internacional mas excluindo o transporte marítimo). O impacto total da aviação está 
estimado em duas a quatro vezes superior ao impacto directo das emissões de CO2.  

 Actualmente, o transporte marítimo é responsável por 13% das emissões totais de gases 
de efeito de estufa pelo sector dos transportes no mundo. As projecções prevêem um 
crescimento de 35% para 45% em níveis absolutos entre 2001 e 2020, com base nas 
expectativas de crescimento contínuo do comércio mundial.  

 A Comissão espera que a procura energética no sector dos transportes conheça um 
aumento de, pelo menos, 30% antes de 2030, com um aumento que pode ir até 5% por 
ano para o transporte aéreo.  

 59% do óleo consumido nos 25 Estados-Membros da União foi utilizado pelo sector dos 
transportes.  

 
9 Transportes e ambiente: face ao dilema. Relatório da AEA n° 3/2006  
10 A grande diferença entre a emissão de gases de efeito de estufa e o consumo de energia explica-se, em parte, 

pela inclusão da aviação internacional na factura energética e, em parte, pela utilização de combustíveis que 
emitem CO2 (carbono) de forma mais intensiva na produção de electricidade.  

11 Excluindo a aviação internacional e o transporte marítimo.  
12 Até agora, a gasolina e o diesel representam 98 % do consumo total, enquanto que os combustíveis verdes 

constituem menos de 1% do consumo total em combustível dos transportadores rodoviários. O 1% restante é 
sobretudo constituído pelo gás.  

 



A energia e as políticas estruturais e de coesão 
 

PE 369.036 16

2.3.2.  Recomendações  
 
Sem mudanças e sem esforços consideráveis no sector dos transportes, o problema energético 
europeu nunca poderá ser resolvido e, consequentemente, a União Europeia não poderá cumprir 
os compromissos assumidos no protocolo de Quioto.  
 
Para tratar da segurança da energia e atender às preocupações ecológicas no sector dos 
transportes, a União deve aplicar um quadro integrado que se concentre, por um lado, na 
promoção de novas tecnologias (por exemplo, tecnologia avançada dos motores e combustíveis 
biológicos) e, por outro lado, na diminuição do transporte rodoviário em benefício de meios de 
transportes mais ecológicos.  
 
2.3.2.1.  Novas tecnologias dos motores e dos veículos  
 
O transporte rodoviário continuará a ser determinante para a nossa mobilidade. A União 
Europeia deveria, por conseguinte, desenvolver uma visão clara da forma como considera ser 
viável tal mobilidade, independentemente das fontes convencionais de energia a longo prazo, das 
opções técnicas que prevê para uma nova geração de sistemas de propulsão, do tempo necessário 
até poderem ser produzidos em série e da maneira como serão organizados, entretanto, os 
respectivos períodos de transição.  
 
Melhoria do consumo de combustível dos transportes rodoviários  
 
Embora a eficácia do consumo de combustível dos automóveis particulares tenha melhorado, os 
esforços devem, no entanto, prosseguir. Os fabricantes de automóveis comprometeram-se a 
limitar a 140g/Km as emissões de CO2 dos novos automóveis particulares vendidos na União. 
Este objectivo deve ser atingido até 2008 (para os fabricantes automóveis europeus, ACEA) e 
2009 (para os fabricantes automóveis japoneses e coreanos de JAMA e KAMA).  
 
Embora as emissões médias de CO2 dos novos automóveis particulares vendidos na UE-15 
tenham diminuído 12,3% (gasóleo) e 9,5% (gasolina) entre 1995 e 2003, as últimas avaliações 
mostraram que os fabricantes de automóveis não conseguiram cumprir totalmente o que tinham 
prometido. O nível médio actual de CO2/km continua 20 g acima do objectivo previamente 
fixado de 140g/Km. Esta falta de evolução deve-se ao maior peso do motor, bem como à energia 
consumida pelos equipamentos suplementares (por exemplo, o ar condicionado) dos novos 
automóveis particulares. Estes equipamentos não entram ainda nos testes de eficácia em matéria 
de consumo de combustível. Além disso, nos últimos anos, as vendas de viaturas todo-o-terreno 
aumentaram, em detrimento dos automóveis energeticamente eficazes.  
 
Consequentemente, julgamos ser indispensável renovar e consolidar o compromisso assumido 
pelos fabricantes de veículos relativamente aos objectivos comunitários de redução de emissões 
de CO2 a uma média de 120g/Km até 2010, a fim de atingir o objectivo da União. Além disso, 
um compromisso idêntico em matéria de redução das emissões de CO2 pelos camiões poderia 
sensivelmente contribuir para um maior respeito do ambiente pelos transportes rodoviários. 
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Rendimento energético no sector dos transportes  
 
Em Março de 2006, a Comissão dos Transportes (TRAN) do Parlamento Europeu emitiu um 
parecer destinado à Comissão da Indústria (ITRE) sobre o Livro Verde sobre a eficácia 
energética13. A comissão TRAN considera que a eficácia energética deve ser um dos princípios 
directores das discussões sobre a revisão do Livro Branco sobre a política dos transportes e 
considera que é necessário reduzir as emissões de CO2 até meio do mandato, o que consegue ser 
ainda mais drástico do que o Livro Verde (redução das emissões de CO2 de 100 para 80 g/km 
até 2020). De igual modo, a Comissão dos Transportes sublinha que a eficácia energética requer 
uma abordagem integrada dos sistemas de transporte e de mobilidade e a aplicação efectiva da 
maior parte da legislação já aprovada pelo Parlamento.  
 
Introdução de medidas fiscais  
 
As medidas fiscais podem constituir um importante complemento à estratégia comunitária de 
redução das emissões de CO2 pelos automóveis particulares, mediante a oferta de incentivos aos 
veículos que funcionam com menos combustível. A Comissão propôs um projecto de directiva14 
que estabelece as normas de cálculo das taxas sobre os automóveis particulares com base nas 
suas emissões de dióxido de carbono. A Comissão TRAN apoiou o projecto da Comissão, 
embora tenha proposto várias alterações a fim de que a taxa se baseasse não só nas emissões de 
dióxido de carbono mas também no consumo de combustível e nas emissões de agentes 
poluentes.  
 
O Grupo de Alto Nível, CAR 21, declarou que a grande maioria dos interessados preferia a 
harmonização das medidas fiscais a fim de evitar as distorções de mercado entre os Estados-
Membros.  
 
Ampla promoção dos biocombustíveis  
 
A directiva relativa aos biocombustíveis de 2003 propunha um aumento considerável da 
utilização dos combustíveis verdes para o transporte rodoviário. Actualmente, estão a ser 
aplicadas medidas nacionais com o objectivo de substituir 5,75% dos combustíveis fósseis 
utilizados no transporte (gasolina e diesel) por combustíveis biológicos até 2010.15 Embora os 
veículos equipados com pilhas de combustível que funcionam com hidrogénio não sejam 
comercialmente viáveis, os combustíveis biológicos podem contribuir para reduzir o aumento 
das emissões de dióxido de carbono (CO2) resultantes dos transportes.  
 
Se diminuirmos progressivamente a nossa dependência do consumo de petróleo, que é 
actualmente de 98 %, os combustíveis biológicos poderão não só ajudar a diversificar e melhorar 
a segurança do abastecimento de combustíveis, como igualmente fornecer fontes alternativas de 
rendimento em certas regiões agrícolas e rurais da União.  
 

 
13 Livro Verde:  "Eficiência energética ou“Fazer mais com menos”, COM(2005)0265 (Relatora: Deputada M. 

Vincenzi).  
14 Proposta de directiva do Conselho relativa à tributação aplicável aos veículos automóveis ligeiros de 

passageiros, COM (2005) 0261.  
15 Durante o período 2003-2004, a produção de biodiesel nos 25 Estados-Membros da União aumentou 29% 

enquanto a produção de bioetanol aumentou 16 %. Em 2004, a Alemanha era o principal produtor de biodiesel 
(54% da produção), enquanto a Espanha era o principal produtor de bioetanol (66 %).  
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Recentemente, a Comissão Europeia apresentou a Estratégia da União Europeia no domínio dos 
biocombustíveis16

 intensificar a promoção dos biocombustíveis na União Europeia e nos países em 
desenvolvimento;  

 preparar a utilização em larga escala de biocombustíveis, melhorando a sua relação 
custo eficácia;  

 explorar as oportunidades que se abrem aos países em desenvolvimento (PVD) no que 
respeita à produção de biocombustíveis e de matérias-primas.  

 
Esta iniciativa foi acolhida com satisfação pelo Parlamento em Março de 2006, tendo o 
Parlamento convidado todas as instituições da União a acelerar os esforços destinados a utilizar o 
potencial da biomassa, prestando simultaneamente toda a atenção às questões ambientais. Está 
prevista para os dias 19 e 20 de Junho a aprovação de um parecer detalhado da comissão TRAN 
destinado à comissão ITRE sobre esta iniciativa.  
 
No que diz respeito aos custos e benefícios para o ambiente, a Agência Europeia do Ambiente 
(AEA) considera que os biocombustíveis não são neutros em carbono uma vez que existem 
muitas emissões ligadas ao cultivo, à colheita e à fertilização e que a sua produção poderá ter 
incidências negativas consideráveis na biodiversidade e na utilização do solo, já que requerem 
grandes superfícies de terras cultiváveis e concorrem com outras utilizações do solo (por 
exemplo, a cultura ou o reflorestação extensivas). É necessário ter em conta estes efeitos sobre o 
ambiente e a biodiversidade.  
 
Actualmente, estão a ser desenvolvidas várias tecnologias avançadas para transformar uma gama 
muito mais vasta de matérias-primas em biocombustíveis líquidos. O Grupo de Alto Nível, 
CAR 21, considerou os biocombustíveis de segunda geração potencialmente prometedores e 
recomendou que lhes seja dado um apoio substancial.  
 
Transição para um sistema de veículos que funcionam a hidrogénio  
 
O Grupo de Alto Nível, CAR 21, considera que o hidrogénio é portador de energia, 
representando, por conseguinte, uma grande oportunidade e uma maior garantia a longo prazo. 
Para o efeito, é fundamental um esforço importante em investigação e desenvolvimento neste 
domínio.  
 
A comissão TRAN manifestou-se favorável a um plano de acção destinado a incentivar a 
introdução de hidrogénio e de tecnologia híbrida nos veículos a fim de se obter uma melhor 
eficácia energética.  
 
Os automóveis equipados com um motor a hidrogénio emitem apenas água, podendo, por 
conseguinte, ser significativas as vantagens para o ambiente particularmente em termos de 
qualidade do ar. No que diz respeito às emissões de CO2 e ao rendimento energético, é 
importante sublinhar que é necessário produzir o hidrogénio de maneira viável, e não a partir do 
carvão ou do gás natural, para se ter um impacto positivo na redução das emissões de gases de 
efeito de estufa.  
 

 
16 COM (2006) 0034. 

http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=en&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2006&DocNum=0034
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Embora a transição para uma economia de hidrogénio continue a ser difícil e demorada, 
atendendo aos obstáculos enormes em termos de custos e de aceitação, projecções muito 
optimistas pensam que é possível que, em certas circunstâncias, até 2030, metade dos novos 
veículos de baixa potência vendidos nos países da OCDE funcionem a hidrogénio.17

 
Promoção dos veículos de transporte rodoviário não poluentes 
 
A proposta da Comissão sobre a directiva relativa à promoção de veículos de transporte 
rodoviário não poluentes18 tem por objectivo promover os veículos em circulação não poluentes 
e energeticamente eficientes e obriga os organismos públicos a adquirir uma percentagem 
mínima destes veículos aquando da renovação da sua frota. Estas medidas estão previstas com o 
objectivo de diminuir o forte consumo de energia, o aumento das emissões de CO2 e a 
dependência do petróleo importado.  
 
Está prevista para 20 de Junho de 2006 a aprovação do parecer19 da comissão TRAN.  
 
2.3.2.2.  Promoção da mudança modal  
 
O Livro Branco sobre os transportes apresenta a mudança modal como uma prioridade 
importante. A Agência Europeia do Ambiente assinalou que a mudança modal nem sempre é 
desejável porque, em certos casos, pode aumentar a carga ambiental e fazer aumentar o 
transporte ferroviário sem que se produza uma diminuição do volume do transporte rodoviário. 
De igual modo, o relatório ASSESS20 sobre a revisão intercalar do Livro Branco chama a 
atenção para o facto de a mudança modal poder ser útil mas que não substitui a acção dos modos 
de transportes actuais e futuros em crescimento, como o transporte rodoviário, o transporte de 
veículos de passageiros e a aviação. Este segundo pilar reveste a mesma importância que a 
promoção de novas tecnologias e não deveria ser subestimado.  
 
A mudança modal implica uma busca de soluções alternativas viáveis para o transporte 
rodoviário como os caminhos-de-ferro, as vias navegáveis e/ou o envio de curta distância. Neste 
sentido, encontramos várias iniciativas legislativas relevantes:  

 A revitalização dos caminhos-de-ferro graças ao primeiro e segundo pacotes ferroviários 
já em vigor. Falta o terceiro pacote pendente de aprovação  

 A adopção de novas directrizes para as RTT (Redes Transeuropeias de Transportes), 
com prioridade para os caminhos-de-ferro, as vias navegáveis e o envio de curta 
distância por barco. 

 A mudança de tráfego, deslocando programas como "Marco Polo" ou o futuro "Marco 
Polo II"  

 
Apesar destas medidas, o transporte rodoviário continua a ganhar partes de mercado.  
 
Em Dezembro de 2005, a Directiva relativa à eurovinheta aprovada pelo Parlamento defendia a 
harmonização das portagens e dos direitos de utilização em todos os Estados-Membros, 

 
17 Ver documento de trabalho, see IEA/EET Working Paper "Reducing Oil Consumption in Transport": 

Combining Three Approaches, Abril 2004.  
18 COM (2005) 0634  
19 Relator: Helmuth Markov.  
20 ASSESS: Assessment of the contribution of the TEN and other transport policy measures to the mid-term 

implementation of the White Paper on the European Transport Policy for 2010, Outubro 2005.  
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consolidando assim o mercado interno e estabelecendo um sistema de contribuição para o 
pagamento da infra-estrutura com base nos princípios "utilizador-pagador" e 
"poluidor-pagador". Continha ainda um plano de trabalho para a internalização dos custos 
externos dos modos de transporte.  
 
A abertura progressiva dos mercados ferroviários nacionais deverá prosseguir de maneira 
uniforme em todos os Estados-Membros. Paralelamente, as companhias ferroviárias deveriam 
aumentar a sua actividade, ser mais atractivas e mais eficazes. É, por conseguinte, fundamental 
que programas como o futuro "Marco Polo II" não sejam vítimas das reduções do orçamento 
comunitário. É necessário que as companhias ferroviárias aumentem a sua capacidade de 
atracção e a sua eficácia.  
 
2.3.2.3.  Redução do consumo de combustíveis na aviação  
 
A eficácia do consumo de combustível dos aviões aumentou mais de 70% durante os últimos 40 
anos. Apesar disso, o consumo total de combustível aumentou aumento devido ao forte 
crescimento do tráfego aéreo. Consequentemente, as emissões de gases de efeito de estufa da 
aviação internacional aumentaram 73% entre 1990 e 2003. Se o crescimento prosseguir ao ritmo 
actual, as emissões resultantes dos voos internacionais nos aeroportos da União aumentarão 
150% entre 1990 e 2012.  
 
A comissão TRAN apoia a ideia da Comissão Europeia de que o meio mais adequado para 
abordar este problema é integrar a aviação no conjunto das emissões europeias que são 
negociadas no sistema de comércio.21

 
2.3.2.4.  Nas zonas urbanas  
 
Cerca de 40% do total das emissões de CO2 ligadas ao transporte têm lugar nas cidades 
europeias, o que significa que nestas zonas, mais particularmente, existe um largo potencial para 
que a eficácia energética do transporte se torne uma realidade mediante:  

 a promoção do transporte público de alta qualidade;  
 a troca dos modelos típicos de transporte pelo transporte em bicicleta e pelo passeio a 

pé, por exemplo, através de investimento nas redes de pistas para bicicletas.22 
 
A Europa pode contribuir para este objectivo ligado às melhores práticas ou a projectos de 
transporte urbano sustentáveis através da fixação de períodos obrigatórios para de utilização de 
transportes públicos, da bicicleta e da caminhada a pé.  

 
21 Relator: A Sra. J. Hennis-Plasschaert.  
22 A política de promoção da bicicleta pode ser um meio bastante rentável para contribuir para a redução do 

tráfego automóvel na cidade: Por exemplo: de 1999 para 2002, a cidade de Odense (população: 150.000 
habitantes) era a cidade nacional oficial da bicicleta na Dinamarca. O projecto desenvolveu 50 iniciativas em 
favor da bicicleta. Durante o período de duração do projecto, os habitantes de Odense fizeram 35 milhões de 
novas viagens de bicicleta (cerca de 25.000 por dia), metade das quais eram anteriormente efectuadas em 
automóvel.  
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2.4. Política Regional  
 
2.4.1.  Contexto actual: relação entre este sector e a energia  
 
Foi no âmbito da política regional que se realizou uma análise das acções no domínio da energia 
que poderiam ser financiadas pelos Fundos estruturais e uma síntese dos resultados e 
recomendações políticas do estudo "Tendências territoriais em termos de serviços e redes de 
energia e impacto territorial da política energética da UE", efectuada pela ESPON23 em 2005. 
No final deste capítulo, apresentaremos uma breve descrição das redes locais que apoiam as 
energias renováveis.  
 
2.4.1.1.  Acções financiadas pelos Fundos estruturais  
 
Como orientar a evolução das necessidades energéticas acelerando a evolução dos 
comportamentos dos cidadãos, dos utilizadores e dos produtores? O incentivo político das 
regiões europeias será um factor determinante neste domínio, essencialmente para as gerações 
futuras. Neste contexto, a Comissão Europeia conduz uma política de constante incentivo à 
utilização de energias renováveis.  
 
Durante o período 2000-2006, os Fundos estruturais subvencionaram a execução de projectos de 
desenvolvimento sustentável, especialmente em dois domínios: a eficácia energética e a 
diversificação das energias utilizadas.  
 
Para o novo período de programação 2007-2013, a tónica será posta nas medidas de promoção 
das energias renováveis, bem como na eficácia energética. Certos projectos desta natureza 
poderão ser financiados pelo Fundo de Coesão e pelo FEDER de acordo com os seus três 
objectivos, nomeadamente, "Convergência", "Competitividade regional e emprego" e 
"Cooperação territorial".  
 
O FEDER  
 
No quadro do objectivo "Convergência", o FEDER concentrará a sua ajuda no apoio ao 
desenvolvimento sustentável. Este objectivo cobre, em particular, o aperfeiçoamento das redes 
transeuropeias que contribuem para a segurança do abastecimento, para a integração das 
questões ambientais, para a melhoria da eficácia energética e para o desenvolvimento das 
energias renováveis.  
 
O objectivo "Competitividade regional e emprego" apoiará as estratégias de desenvolvimento 
sustentável, principalmente em termos de incentivo da eficácia energética, da produção de 
energias renováveis e do desenvolvimento de sistemas eficazes de gestão da energia.  
 
O aspecto "Cooperação territorial europeia" incentivará, nomeadamente, a redução do 
isolamento territorial mediante um melhor acesso aos equipamentos e aos sistemas energéticos 
transfronteiriços.  

 
23  ESPON é o acrónimo inglês para Observatório em Rede do Ordenamento do Território Europeu. Este 

Observatório realiza estudos sobre o desenvolvimento e o ordenamento do território de um ponto de vista 
nacional, regional ou local.  
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O Fundo de Coesão  
 
O Fundo pode intervir nos sectores ligados ao desenvolvimento sustentável que apresentam 
claras vantagens ambientais, em termos de eficácia energética e de energias renováveis.  
 
O desmantelamento das centrais nucleares não poderá ser financiado por estes dois fundos.  
 
2.4.1.2.  Redes locais de apoio às políticas no domínio das energias renováveis  
 
A) Energy Cities é uma associação sem fins lucrativos que reúne os municípios europeus 
comprometidos com as políticas no domínio das energias renováveis e interessados em partilhar 
as suas experiências e os seus conhecimentos técnicos. Conta mais de 120 cidades membros 
(incluindo membros colectivos), o que representa um total de 400 cidades europeias situadas em 
25 países.  
 
B) Climate Alliance é uma rede de cidades e de municípios europeus que têm criado uma 
associação com populações indígenas da floresta tropical para combater a alteração climática. A 
associação milita mais particularmente para a diversificação dos objectivos a esse respeito a 
nível local. Esta rede conta 1300 membros que provêm de 14 países europeus.  
 
C) Cities for Climate Protection (CCP) - Europe é o ramo europeu de um movimento mundial 
que combate o aquecimento do planeta e defende a melhoria das condições de vida nas cidades 
graças às políticas ambientais das autoridades locais.  
 
2.4.2.  Recomendações  
 
Principais recomendações24 que incidem na política regional em matéria de energia.  
 

• A criação de Agências locais de energia deve ser incentivada. Estas agências têm por 
vocação divulgar a informação relativa à utilização racional da energia, contribuindo 
assim para a eficácia do sistema energético. As agências locais da energia podem 
tornar-se os protagonistas essenciais da promoção da utilização racional da energia na 
indústria e no sector dos edifícios, bem como na promoção das fontes locais de energias 
renováveis.  

 
• Distinção entre as políticas locais e as políticas nacionais: as políticas relativas ao 

sector energético e ao seu impacto na actividade económica e no bem-estar da população 
são geralmente formuladas mais a nível nacional do que regional. É crucial distinguir 
bem estes dois níveis aquando da formulação de políticas. A política de preços será 
definida a nível nacional enquanto os incentivos a favor das culturas que produzem 
biocombustíveis devem ser preferencialmente concedidos a nível regional.  

 

 
24  "Tendências territoriais em matéria de serviços e redes de energia e impacto territorial da política energética da 

UE", ESPON, 2005  
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• Desenvolvimento das energias renováveis: graças ao seu carácter descentralizado, as 
energias renováveis podem ter um efeito muito positivo em termos de criação de 
emprego e produção de rendimentos locais. A produção de electricidade a partir de fontes 
renováveis é um objectivo a atingir até 2010.  

 
Tanto a luta contra as emissões de gases de efeito de estufa como a dependência do 
petróleo na maioria dos países em questão requer uma estratégia activa em prol das 
energias renováveis a nível local.  
 
As incidências locais da política energética dependem claramente da promoção das fontes 
renováveis, que geram a nível local rendimentos e oportunidades para as empresas e para 
o emprego. A estratégia de promoção das energias renováveis pode, por conseguinte, 
revelar-se muito importante para criar as condições de uma Europa policêntrica.  

 
• Flexibilidade da política de preços: O preço da electricidade para a indústria e para os 

agregados familiares varia imenso de um país para outro. Em vários países, a diferença 
entre os preços praticados para a indústria e os praticados para os agregados familiares 
está a aumentar. O preço da energia não parece, contudo, explicar as diferenças de 
consumo nem de desenvolvimento entre os países.  

 
Estas constatações são muito importantes para a política de preços. A política de preços 
pode e deve ser utilizada para gerar meios financeiros que devem ser consagrados a 
domínios como a promoção das energias renováveis, a eficácia energética e a política de 
informação dos consumidores.  

 
• A promoção da investigação e do desenvolvimento no domínio da eficácia energética e 

da utilização das energias renováveis. A Europa dispõe de consideráveis recursos em 
energia provenientes de fontes renováveis, como a biomassa, o vento, as energias 
hidráulicas e solares. Contudo, existem actualmente limites técnicos para a utilização do 
potencial das energias renovável. Por exemplo, a quantidade de electricidade produzida 
nos parques de eólicos é limitada pelas dificuldades técnicas da rede.  

 
O principal desafio da promoção das energias renováveis e da independência energética 
da Europa consiste em superar estes limites. Trata-se de um assunto particularmente 
sensível para a estrutura da produção de energia nas ilhas e nas regiões mais isoladas, 
cuja conexão às redes transeuropeias é impossível ou apresenta custos proibitivos.  

 
• Necessidade de uma abordagem integrada da política energética: até ao momento, as 

políticas da União (e, frequentemente, também as políticas nacionais) eram políticas "à la 
carte". A competitividade, o ambiente e o desenvolvimento regional podiam prosseguir 
objectivos contraditórios e, a maior parte do tempo, gerar efeitos perversos.  

 
Este facto é evidente quando se observa a política de preços. Embora uma energia mais 
barata pareça ser um pólo de atracção que permite favorecer a competitividade da Europa 
nos mercados mundiais (e a política de liberalização dos mercados revelou-se uma 
política chave para fazer baixar os preços), tal implica claramente níveis de consumo 
mais elevados e um menor incentivo à eficácia energética.  
 
Na situação actual da tecnologia e dos mercados mundiais, os preços elevados incentivam 
muito pouco a procura de fontes de energia fóssil e nuclear. Obter um bom equilíbrio 
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entre competitividade, ambiente e desenvolvimento local exige uma abordagem integrada 
que contemple simultaneamente estes três objectivos e que tenha em conta o custo a 
médio prazo das decisões actualmente tomadas.  
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3. CONCLUSÕES  
 
A Europa conhece um novo "momentum" no domínio da energia: a nossa dependência para com 
as importações está a aumentar; as reservas estão concentradas em alguns países; a procura 
mundial de energia aumenta continuamente; os preços do petróleo e do gás continuam a 
aumentar; estamos perante um aquecimento do clima; a Europa ainda não desenvolveu mercados 
plenamente competitivos.  
 
Tal é o contexto energético do nosso século, um contexto em que as políticas estruturais e de 
coesão são directamente afectadas e podem, inclusive, contribuir para dar resposta a estes 
desafios concretos do futuro. Além disso, os efeitos afectam a vida quotidiana de cada cidadão 
europeu, de cada consumidor.  
 
A União dispõe de um conjunto de instrumentos políticos necessários para fazer face ao novo 
panorama energético. Devem ser aproveitadas as diferentes sinergias entre as diferentes políticas, 
sendo, porém, fundamental agir de maneira integrada num quadro geral.  
 
As políticas estruturais e de coesão devem fixar diferentes objectivos, designadamente:  
 
Agricultura: promover as culturas não alimentares (CNA); aumentar, por via de subvenção, as 
superfícies de cultivo, condição "sine qua non" para a geração renovável de calor, e financiar a 
investigação sobre as sementes; rever a legislação a fim de evitar os efeitos negativos sobre as 
CNA; desenvolver um sistema de informação transparente e público sobre os benefícios das 
CNA; harmonizar as normas para os produtos e apoiar as matérias-primas renováveis; apoiar a 
difusão e a tradução da investigação sobre os biomateriais, a bioenergia e os biocombustíveis e, 
por último, integrar a nível europeu as actividades nacionais de I&D.  
 
Pesca: incentivar o estudo sobre a economia de combustíveis, criar instrumentos temporários e 
específicos para fazer face aos aumentos de preços do combustível; atribuir benefícios fiscais a 
certos segmentos da frota; definir como prioridade a eficácia energética no mar.  
 
Transportes: melhorar o consumo de combustíveis no domínio do transporte rodoviário através 
da renovação do compromisso dos fabricantes de automóveis relativamente às emissões de CO2; 
introduzir estímulos de natureza fiscal, promover amplamente os biocombustíveis; estabelecer 
uma transição para um sistema de veículos que funcionem com hidrogénio, promover os 
veículos "limpos"; incentivar a mudança modal; reduzir o consumo de combustível da aviação e, 
nas zonas urbanas, desenvolver um transporte público de qualidade e outros meios de transporte 
clássicos.  
 
 
Política regional: criar agências locais da energia; é essencial distinguir as políticas nacionais 
das políticas locais aquando da sua elaboração. Deveria caber a estas últimas a responsabilidade 
pelos incentivos das culturas destinadas a biocombustíveis; o desenvolvimento das energias 
renováveis vai ter um impacto no emprego e nos rendimentos locais; flexibilidade da política de 
preços para a promoção das energias renováveis; promoção da investigação e do 
desenvolvimento no domínio da eficácia energética e na utilização das energias renováveis e, por 
último, necessidade de uma abordagem integrada da política energética.  
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