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1. INTRODUÇÃO 
 
As alterações climáticas constituem uma ameaça global de grandes dimensões. A esmagadora 
maioria dos recentes estudos e relatórios de investigação científica no domínio das alterações 
climáticas1 confirma que o actual aquecimento do clima da Terra é atribuível às actividades 
humanas e, sobretudo, à utilização de combustíveis fósseis, a certas práticas agrícolas e a 
alterações no aproveitamento das terras. As alterações climáticas iniciaram-se e existem claros 
indícios de que se encontram num processo de aceleração. Durante o século XX, a temperatura 
média na Europa registou um incremento superior a 0,9º C. A nível global, em onze dos últimos 
doze anos (1995-2006) registaram-se as temperaturas mais elevadas desde 1850 e a temperatura 
média à superfície da Terra aumentou 0,74° C nos últimos 100 anos. Os glaciares, o 
revestimento de neve e os cumes gelados das montanhas declinaram em média em ambos os 
hemisférios. Comparando com 1990, estima-se que a temperatura média global aumentará, entre 
1980 e o final do século XXI, num intervalo entre 1,8° C (1,1 – 2,9° C) e 4°C (2,4 – 6,4° C), de 
acordo com diferentes cenários calculados pelo IPCC.2    
 
O aquecimento da Terra já hoje provoca efeitos mensuráveis e prevê-se que o seu impacto 
futuro venha a ser de grande alcance, revestindo-se de elevados custos. Terá consequências 
inevitáveis que irão afectar tanto a Europa como outras regiões do globo. Será, pois, necessário 
desenvolver todo um conjunto de medidas de adaptação. Ainda estamos a tempo de compensar 
de modo significativo o impacto das alterações climáticas. Tal implicará, contudo, uma 
intervenção forte e precoce no sentido de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa 
(GEE), de modo a estabilizar a concentração desses gases na atmosfera o mais cedo possível. As 
medidas de cariz político que vierem a ser aplicadas nos próximos 20 anos desempenharão um 
papel crucial nesse processo. Quanto mais se negligenciar a necessidade de reduzir o volume de 
emissões, mais se desperdiçarão as oportunidades de atingir níveis de estabilização mais baixos, 
e maiores serão os riscos do impacto de alterações climáticas mais graves. De acordo com o 
mais recente relatório do IPCC, até 2030 o volume global de GEE situar-se-á entre 25% a 90% 
acima dos níveis actuais. Cerca de dois terços do aumento global das emissões de GEE serão 
produzidos pelos países em desenvolvimento. Segundo a Comissão Europeia, é necessário 
limitar as alterações climáticas a um nível de 2 graus centígrados acima do nível pré-industrial, 
de modo a evitar um impacto grave, perigoso e irreversível. Tal exigiria alcançar, até 2050, um 
corte nas emissões de GEE superior a 50% dos níveis actuais, e ainda maior nos países e regiões 
em desenvolvimento.  
 
Numa perspectiva económica, as vantagens de atacar desde já o problema das alterações 
climáticas excedem em muito os custos previstos dessas alterações. A revista Stern afirma 
claramente que, "se não agirmos, os custos e riscos globais das alterações climáticas serão 
equivalentes à perda de, pelo menos, 5% do PIB global todos os anos, de agora em diante. 
Partindo-se de um mais amplo leque de riscos e consequências, as estimativas dos prejuízos 
poderiam alcançar 20% do PIB ou mais. Ao invés, os custos de uma eventual intervenção – 
redução das emissões de gases com efeito de estufa para evitar as consequências mais graves 
das alterações climáticas – poderiam limitar-se a cerca de 1% do PIB global por ano." Além 
disso, na referida publicação, as alterações climáticas são encaradas como "o maior e mais vasto 
fracasso do mercado a que já se assistiu" (Stern 2007, Resumo das conclusões, p. VI). 
 

                                                 
1  Dois estudos recentes atraíram particular atenção: "Climate Change 2007", o quarto Relatório de Avaliação do 

Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (IPCC, 2007), e a análise de fundo da revista Stern 
sobre a economia das alterações climáticas (Stern, 2007).  

2  O seguinte sítio web contém uma apresentação sintética dos factos e riscos associados às alterações climáticas: 
http://www.greenfacts.org/en/climate-change-ar4/index.htm#1 
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Porque as alterações climáticas terão consequências a uma escala global, elas deverão 
igualmente ser combatidas de modo global, através de medidas drásticas. A União Europeia já 
deu muitos passos significativos para controlar as suas próprias emissões de GEE desde o início 
dos anos noventa. A nível internacional, a UE foi um dos principais intervenientes no processo 
de desenvolvimento e aplicação dos dois tratados mais importantes sobre alterações climáticas, a 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 19923 e o respectivo 
Protocolo de Quioto4. Além disso, na Conferência de Bali, em Dezembro de 2007, a UE insistiu 
num roteiro para um acordo global e abrangente sobre as alterações climáticas para a era pós 
2012, tendo-se oferecido para assegurar, até 2020, uma redução para 30% abaixo dos níveis de 
1990, se outros países desenvolvidos se comprometessem a envidar esforços equiparáveis. A 
Conferência deliberou que, até finais de 2009, deverão ficar concluídas as negociações relativas 
ao futuro acordo sobre alterações climáticas. Refira-se ainda que foram reconhecidas as 
conclusões da recente avaliação do Painel Intergovernamental das Nações Unidas sobre as 
Alterações Climáticas (IPPC), incluindo a necessidade de alcançar fortes reduções das emissões 
globais de GEE, de modo a evitar que o aquecimento global atinja níveis perigosos. 
 
A nível da UE, discutem-se e exploram-se actualmente opções para mais acções a empreender 
no futuro num vasto conjunto de políticas. Em 23 de Janeiro de 2008, a Comissão Europeia 
propôs um pacote de medidas legislativas ("20 / 20 / 20 até 2020")5 em resposta ao acordo 
alcançado sob Presidência alemã no Conselho Europeu de Março de 2007.  
 
O Parlamento Europeu definiu o combate às alterações climáticas como uma prioridade 
absoluta. Em Abril de 2007, foi constituída uma Comissão Temporária sobre as Alterações 
Climáticas. A função dessa comissão consiste em formular propostas sobre a futura política 
integrada da UE em matéria de alterações climáticas e em coordenar a posição do Parlamento 
nas negociações do quadro internacional após 2012 para as políticas em matéria de clima. Irá 
propor medidas apropriadas, a todos os níveis, acompanhadas por uma avaliação tanto do seu 
impacto financeiro como do custo da inacção. A referida comissão produzirá um relatório 
circunstanciado, de modo a que a posição do Parlamento Europeu fique disponível 
atempadamente, ou seja, suficientemente antes da decisiva conferência das Nações Unidas que 
se realiza em Copenhaga em Dezembro de 2009. 
 
Para combater as alterações climáticas, é necessário apostar numa abordagem holística, bem 
como envidar esforços num vasto leque de sectores políticos. A presente nota trata do papel 
desempenhado pelas Políticas Estruturais e de Coesão no combate às alterações climáticas, 
nomeadamente nos sectores da agricultura, das pescas, da cultura, dos transportes e do 
desenvolvimento regional.  
 
Esses sectores são particularmente importantes, porque alguns deles 

• serão particularmente afectados pelas alterações climáticas (por exemplo a agricultura, 
as pescas, a gestão das regiões costeiras) 

                                                 
3  http://unfccc.int/2860.php 
4  http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php 
5  A proposta visa um aumento de 20% da eficiência energética, uma redução de 20% das emissões dos gases com 

efeito de estufa (GEE) e uma quota de 20% de energias renováveis no consumo global de energia da EU até 
2020. Além disso, foi proposto atingir uma componente de 10% de biocombustíveis no caso dos carburantes dos 
veículos motorizados até 2020. Os elementos fundamentais do pacote são: a) um regime europeu de comércio de 
licenças de emissão (RCLE UE) que envolva os principais emissores industriais; b) metas nacionais específicas e 
vinculativas para sectores não cobertos pelo RCLE, tais como edifícios, transportes, agricultura e resíduos; c) 
uma nova abordagem para promover metas renováveis, incluindo igualmente metas nacionais vinculativas; d) 
novas regras para estimular a captura e o armazenamento de carbono; novas orientações para o estado ambiental. 
CE, Comissão Europeia, 2008. Comunicação da Comissão: Duas vezes 20 até 2020: As alterações climáticas, 
uma oportunidade para a Europa, COM(2008) 30. 
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• constituem forças motrizes para as alterações climáticas (por exemplo os transportes, 
mas, em certa medida, também a agricultura) 

• podem contribuir, de modo horizontal, para resolver os problemas (a políticas regional 
e cultural, assim como o sector agrícola). 

 
A presente nota visa fornecer uma panorâmica dos problemas, desafios e opções de ordem 
política nesses sectores. 
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2. A AGRICULTURA E AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
 

2.1. A agricultura, uma actividade ligada ao território e dependente 
dos imprevistos climáticos 

 
As alterações climáticas possuem efeitos sobre o conjunto dos sectores económicos. Mas a 
agricultura é, sem dúvida, uma dos sectores mais expostos, dada a sua dependência das 
condições climáticas e das limitações geográficas. 
 
A agricultura é uma actividade económica que tem lugar no arne de um meio natural de que tem 
de respeitar e optimizar os equilíbrios. Neste sentido, a agricultura procede à manutenção do 
espaço e ao seu cultivo. Sem agricultura, com efeito, o território deixa de existir.  
 
A superfície agrícola europeia (UE-27) ocupa 183,2 milhões de hectares, ou seja 47% do 
território total da União. Contando com as florestas, a actividade primária representa 78% do 
território europeu (CE, 2007a, 13 e 132). A agro-silvicultura é, portanto, a principal responsável 
pela gestão de quatro quintos do espaço europeu. E, neste contexto, torna-se a garantia dos 
equilíbrios ecológicos fundamentais.   
 
É nesta base que as políticas agrícolas acrescentam progressivamente à função tradicional da 
actividade primária - a saber, a produção de géneros alimentícios - outras dimensões tais como o 
ordenamento do território, a gestão ambiental ou a produção de energia e biomateriais. 
 
O processo de reforma da política agrícola comum (PAC), hoje em dia centrado no chamado 
"Exame de saúde" (Health Check), confirma o interesse crescente das novas vertentes para as 
autoridades comunitárias. A Comunicação da Comissão de 20 de Novembro de 2007 (CE, 
2007b), actualmente em debate no seio das Instituições, não hesita em qualificar as alterações 
climáticas como o principal desafio que a agricultura europeia terá de enfrentar no futuro. Isto 
juntamente com outros temas estreitamente relacionados, como por exemplo uma gestão mais 
eficaz da água, a protecção da biodiversidade e a exploração ideal das possibilidades ligadas às 
bioenergias, eixos que, de forma indirecta, poderiam integrar a luta contra as alterações 
climáticas. 
 

2.2. A agricultura, responsável e vítima das alterações climáticas 
 
A agricultura europeia, com 477 milhões de toneladas, é responsável por uma fatia muito 
reduzida (9,2%) das emissões de gases com efeito de estufa na UE-27, nomeadamente o 
protóxido de azoto (5,3%) resultante da degradação dos adubos azotados no solo, e o metano 
(3,9%) emitido no âmbito da pecuária6.  
 
Além disso, estas emissões estão a diminuir. Com efeito, as emissões de origem agrícola foram 
já reduzidas em 20% entre 1990 e 2005, e espera-se uma redução de mais 23% até 2010, desde 
que se implemente uma estratégia comunitária agroclimática em defesa do desenvolvimento de 
boas práticas de fertilização, alimentação animal, controlo dos consumos de energia e 
metanização dos efluentes da produção animal (biogás).  
 
Além disso, a agricultura é (sobretudo) vítima das alterações climáticas e pode contribuir de 
forma decisiva para a luta contra o aquecimento global. Temos antes de mais que realçar a sua 
                                                 
6 Fontes: EC 2007a, 13 e 160; EC 2008. 
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função de produtora de recursos energéticos renováveis - o equivalente a 3,4 milhões de 
toneladas de petróleo (2005) -, contribuindo assim significativamente para compensar o impacto 
das alterações climáticas. A contribuição das florestas é ainda mais importante: a sua produção 
foi a equivalente a 63 milhões de toneladas de petróleo em 2005.  
 
A prevenção dos riscos climáticos oferece além disso novas oportunidades à agricultura: já que 
os produtos com base na biomassa podem substituir os recursos fósseis, por um lado, e por outro 
a captação do carbono nos solos pode ser favorecida. Porém ficam ainda por resolver muitas 
questões nesta matéria: no que respeita ao primeiro eixo, as condições de desenvolvimento dos 
biocombustíveis através de políticas públicas (aquilo a que chamamos o desafio energético) e, 
no que se refere à captação do carbono, a questão da eventual remuneração das práticas 
agrícolas favoráveis no âmbito da PAC e/ou de projectos associados ao Protocolo de Quioto 
(que conduz a um défice ambiental, em defesa de uma agricultura sustentável).  
 
Existe assim um défice económico a ultrapassar, a saber, a luta contra a instabilidade dos preços 
e dos rendimentos, agravada pelas flutuações climáticas. Para terminar, a actividade agro-
silvícola terá de enfrentar um verdadeiro desafio territorial: está a tornar-se uma ferramenta 
indispensável numa estratégia europeia de prevenção contra as catástrofes naturais, na medida 
em que ocupa e ordena o espaço, e o protege contra o abandono, a erosão dos solos e o risco de 
incêndios. 
 

2.3. A agricultura perante as alterações climáticas: os desafios a 
enfrentar 

 
As alterações climáticas suscitam quatro desafios a que a PAC terá de dar resposta: 
 

2.3.1. O desafio territorial: a prevenção das catástrofes naturais 
 
Os riscos climáticos (inundações, intempéries, seca e/ou incêndios florestais) afectam 
especialmente as actividades agro-silvícolas. As inundações e secas que têm ocorrido nestes 
últimos anos antecipam já o impacto a longo prazo das alterações climáticas sobre a agricultura: 
as calamidades naturais em geral, que possuem hoje em dia um estatuto de catástrofes 
excepcionais, poderão tornar-se fenómenos recorrentes7. 
 
Note-se que as consequências do aquecimento global sobre os diversos territórios não serão 
uniformes. Em matéria de pluviosidade, a UE representa, com efeito, uma zona charneira que 
poderá ser afectada por um aumento das precipitações na sua parte norte e uma redução destas 
na sua parte sul. O impacto sobre os rendimentos é, por outro lado, resultado de efeitos directos 
sobre a ecofisiologia das culturas, devido à presença crescente de dióxido de carbono na 
atmosfera, que estimula a fotossíntese e alonga o período de crescimento das plantas, e de 
efeitos indirectos, ligados à pluviometria e à disponibilidade dos recursos hídricos, aos riscos de 
seca e à erosão dos solos. 
 
Neste contexto, marcado por tensões entre utilizações concorrentes da água, a questão da 
irrigação agrícola nas situações mais críticas não deixará de colocar-se a nível nacional e 
europeu. Dito isto, daqui decorrerá um desafio hidrológico a nível das políticas agrícolas nos 
próximos anos. 

                                                 
7 O Observatório Europeu da Seca, gerido pelo Centro Comum de Investigação (CCI), fornece informações precisas 

sobre a evolução destes fenómenos. Por outro lado, a Comissão Europeia está a desenvolver um sistema de 
cooperação transfronteiriça de resposta às crises. 
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2.3.2. O desafio ambiental e hidrológico: o desenvolvimento agrícola sustentável 
 
A agricultura constitui um actor incontornável das políticas ambientais através da preservação 
da biodiversidade, dos recursos naturais e da luta contra as diversas formas de poluição. 
 
O sector agrícola é de longe o primeiro utilizador dos recursos hídricos, sobretudo nos países 
mediterrânicos, devido à rega artificial. Em alguns Estados-Membros do Sul, as terras de 
regadio podem representar até um quinto da superfície agrícola total. Uma superfície que não 
cessa de aumentar. Desde 1985, as zonas de regadio do Mediterrâneo aumentaram 20%. 
Naqueles países, os volumes de água dedicados à rega podem atingir cerca de 75% do consumo 
total de água. 
 
Enquanto utilizadora principal da água, do ponto de vista quer ambiental quer agroclimático, a 
agricultura está na origem de inúmeros efeitos externos tanto positivos como negativos. No que 
respeita aos efeitos positivos, constitui a principal garante da densidade e da diversidade das 
paisagens europeias, é responsável para captação de carbono nos solos a nível territorial e 
favorece a biodiversidade vegetal e animal. Relativamente aos efeitos negativos, há que salientar 
antes de mais, o esbanjamento de um recurso raro devido à rega intensiva ou o esgotamento dos 
lençóis freáticos devido a práticas agrícolas não sustentáveis. A sobre-exploração dos recursos 
naturais traduz-se aliás, em algumas zonas do Sul, em graves processos de erosão dos solos, de 
desertificação e de salinização das águas.  
 
Mas existem também os atentados à qualidade da água: a contaminação pelos produtos 
fitossanitários, a poluição de origem azotada, devida nomeadamente à concentração de 
produções animais sem solo, ou os fluxos de fósforo trazidos por cursos de água superficiais 
(resultantes da utilização dos adubos ou de importantes aplicações de estrume animal).  
 
Ao mesmo tempo que dá resposta às necessidades alimentares, a agricultura europeia deverá a 
partir de agora conciliar a eficiência económica com a eficácia ecológica numa abordagem de 
desenvolvimento sustentável. 
 

2.3.3. O desafio energético: a produção de biomassa 
 
Face à limitação das reservas de energias fósseis e à aplicação dos compromissos assumidos no 
âmbito do Protocolo de Quioto, a UE desencadeou uma estratégia de diversificação das suas 
fontes de aprovisionamento para cobrir as suas necessidades energéticas.  
 
O desenvolvimento dos biocombustíveis e da biomassa poderia contribuir (em princípio) para 
esse objectivo. Mas temos de ter em consideração que as estratégias públicas de 
desenvolvimento dos biocombustíveis poderiam ter um impacto negativo no ambiente e na 
biodiversidade, em função das suas modalidades de aplicação. Com efeito, a expansão prevista 
dos biocombustíveis a partir da biomassa esconderia diversos riscos potenciais: para a 
quantidade de água, no caso de a matéria-base ser o milho; para a poluição das águas e a erosão 
dos solos, devido a uma concentração em certas regiões com aptidões agronómicas mínimas; 
para a eventual inoperância das normas relativas à presença de resíduos de pesticidas para a 
produção de plantas para fins não alimentares; e, por fim, para a explosão dos preços das 
matérias-primas, na medida em que essa expansão conduziria a movimentos especulativos nos 
mercados de futuros. 
 
Por estas razões, as propostas da Comissão no quadro do "Exame de saúde 2008" (Health 
Check) realçam já a necessidade de as políticas públicas se debruçarem, a partir de agora, sobre 
o desenvolvimento dos biocombustíveis de segunda geração (com base na utilização dos 
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resíduos e da linho-celulose). Neste contexto, os potenciais riscos ligados à expansão dos 
biocombustíveis seriam reduzidos a metade. 
 

2.3.4. O desafio económico: a gestão dos riscos 
 
O impacto das alterações climáticas sobre os rendimentos reforçará a volatilidade dos preços, já 
aumentada com a abertura e a globalização dos mercados. Quem diz instabilidade dos preços diz 
risco e, portanto, gestão desse risco. Num contexto mais exposto aos imprevistos ambientais, 
sanitários e económicos, a PAC não poderá escapar a uma reflexão aprofundada sobre os 
mecanismos mais eficazes para reduzir as flutuações da produção e dos rendimentos. Deverá 
dotar-se de instrumentos renovados de estabilização dos mercados, desenvolver instrumentos de 
cobertura individual dos riscos (seguros, fundos mutualistas) e, por fim, deverá reforçar a 
capacidade de gestão das interprofissões. 
 
No âmbito do "Exame de saúde 2008", a Comissão já propôs aumentar todos os anos 2%, nos 
exercícios orçamentais de 2010 a 2013, a modulação obrigatória das ajudas da política relativa 
aos mercados agrícolas. Estes montantes poderiam ser utilizados para a gestão dos riscos através 
de medidas compatíveis com as exigências da Organização Mundial do Comércio (OMC). 
Poderiam também ser eventualmente analisadas, sector a sector, medidas complementares no 
âmbito dos futuros ajustamentos dos mecanismos de mercado em vigor (por exemplo redes de 
segurança). 
 

2.4. Para um desenvolvimento agrícola sustentável: o "Exame de 
saúde 2008" 

 
Para concluir, o sector agrícola será chamado, no futuro, a desenvolver mais esforços para 
atenuar os efeitos das alterações climáticas. Os desafios atrás referidos referentes à luta contra o 
aquecimento global serão, na prática, de natureza económica, pois será necessário dinheiro para 
os enfrentar. Em certa medida, a PAC terá de melhorar as medidas de adaptação e de reforçar 
especificamente os seus instrumentos já existentes a fim de reduzir a contaminação, promover as 
boas práticas agronómicas, apoiar a adaptação e/ou a reconversão dos sistemas de produção com 
uma utilização mais intensiva de água, gerir os novos riscos climáticos e dos mercados e, por 
fim, melhorar o rendimento energético e hidrológico das explorações. 
 
As propostas da Comissão apresentados no quadro do Exame de saúde 2008 apostam já num 
reforço da condicionalidade das ajudas, dissociadas da produção e das medidas de 
desenvolvimento rural existentes, a fim de adaptar a PAC aos novos desafios. 
 
De facto, a introdução da dissociação das ajudas a partir de 2003 reduziu os incentivos à 
produção, apesar dos sinais dos mercados. Além disso, a condicionalidade ("cross-compliance") 
das ajudas dissociadas ao respeito da legislação comunitária em vigor corresponde claramente à 
necessidade de integração dos objectivos da PAC e da política de protecção do ambiente. No 
futuro, haverá que mobilizar a condicionalidade sobre os objectivos relativos às alterações 
climáticas ou a uma melhor gestão da água através de disposições regulamentares e de cadernos 
de boas práticas agrícolas. 
 
Por outro lado, as medidas agro-ambientais, enquadradas no segundo pilar da PAC, 
caracterizam-se já, na maioria dos casos, por efeitos positivos sobre a utilização e a qualidade da 
água, a protecção da biodiversidade e a luta contra a erosão dos solos. Financiam nomeadamente 
a redução dos pesticidas ou adubos na produção agrícola e a racionalização da irrigação. 
Aplicadas nas zonas Natura 2000 (que ocupam 10% da superfície agrícola da UE-27), estas 
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acções contribuem também para o equilíbrio entre as actividades económicas e o ambiente, 
assim como para o respeito da biodiversidade e da paisagem. A nível da UE-27, as acções agro-
ambientais constituem de longe as medidas mais importantes do ponto de vista financeiro no 
seio da nova política de desenvolvimento rural prevista para o período de 2007/2013. Acabarão 
por atingir 22% dos pagamentos totais do FEADER (CE, 2007a, 26). No futuro, será necessário 
reforçar esta vertente agro-ambiental, com vista a atenuar as alterações climáticas, melhorar a 
gestão da água e, eventualmente, desenvolver os biocombustíveis de segunda geração. 
 

2.5. Os desafios agrícolas das alterações climáticas nos trabalhos 
parlamentares da legislatura 2004/2009 

 
O conjunto dos efeitos climáticos sobre a actividade agrícola ocupa já uma parte crescente dos 
trabalhos do PE. Para além de inúmeros pareceres dirigidos à Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar (COMENVI), competente quanto à matéria de fundo sobre a 
legislação-quadro ambiental, a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
(COMAGRI) aprovou 3 relatórios de iniciativa que dizem muito directamente respeito aos 
problemas agroclimáticos: 
 

2.5.1. Sobre o desafio da gestão dos riscos e das crises no sector agrícola 
 
Uma Comunicação da Comissão de 2005 sobre a gestão dos riscos e das crises na agricultura8 
permitiu à COMAGRI pronunciar-se sobre o assunto através de um relatório de iniciativa9. Em 
primeiro lugar, os membros observaram que os riscos para a produção agrícola se agravarão por 
efeito de variações climáticas, degradação dos solos, escassez de água e erosão dos recursos 
genéticos a nível tanto da biodiversidade como da amplitude e da frequência. Entende que a 
filosofia exclusiva de compensação e indemnização, e não de prevenção, que informa as 
propostas, suscita reservas. Insta a Comissão a empreender uma avaliação mais precisa de 
instrumentos e medidas que sejam susceptíveis de prevenir quebras de preços e crises de 
mercado resultantes da liberalização das trocas. A COMAGRI entendeu também que, perante as 
questões em jogo, seria indispensável aumentar as dotações afectadas à prevenção das crises, 
incluindo as dotações afectadas a reservas. Finalmente, pronunciou-se no sentido de que a 
política de gestão das crises da agricultura se deverá basear na flexibilidade e na abordagem 
pluralista, uma vez que a escolha de um modelo único para fazer face às crises não é viável, 
dada a multiplicidade dos sistemas de seguros e as diferenciações nacionais. 
 

2.5.2. Sobre o desafio territorial: a preocupação do impacto das catástrofes 
naturais sobre a agricultura 

 
No seguimento de diversas resoluções do Parlamento Europeu10 a propósito das catástrofes 
naturais ocorridas de forma recorrente em 2005, a COMAGRI preparou o relatório de iniciativa 
sobre catástrofes naturais (incêndios, secas e inundações) - aspectos agrícolas11.  
 
A resolução aprovada pelo Plenário recordou que as catástrofes naturais atentam contra o 
desenvolvimento sustentável, na medida em que acentuam o declínio demográfico rural, 
agravam os problemas de erosão e desertificação, danificam os sistemas produtivos e põem em 
perigo a biodiversidade; manifestou o desejo de que seja reconhecida a especificidade das 
                                                 
8 COM (2005) 74. 
9 Relatório Graefe zu Baringdorf (2005/2053(INI) - A6-0014/2006 - P6-TA(2006)0067). 
10 Resoluções de 14 de Abril de 2005, de 12 de Maio de 2005 e de 8 de Setembro de 2005. 
11 Relatório Capoulas Santos (2005/2195(INI) - A6-0152/2006 - P6_TA(2006)0222). 
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catástrofes naturais de índole mediterrânica, como a seca e os incêndios; reclamou uma 
verdadeira estratégia comunitária face às catástrofes, dispondo de meios financeiros 
diversificados e flexíveis; sublinhou que a existência de uma ampla rede de explorações 
agrícolas e de uma política agrícola que promova métodos de produção mais sustentáveis 
constituem condições fundamentais para combater os efeitos da seca e os incêndios florestais; 
recomendou que, nos planos nacionais ou regionais de desenvolvimento rural, seja dada 
prioridade às medidas dirigidas às causas das catástrofes (obras hidráulicas, poupança de água, 
luta contra a erosão, etc.); solicitou a criação de um observatório europeu da seca. 
 

2.5.3. Sobre a nova PAC: o relatório sobre a Comunicação relativa ao "Exame de 
saúde 2008" 

 
No âmbito do "Exame de saúde da PAC", a Comunicação da Comissão de 20 de Novembro12 
deu origem a um relatório de iniciativa da parte da COMAGRI13 que dá resposta à maior parte 
das questões levantadas sobre as interacções entre o clima e a agricultura. Entre outras coisas, os 
membros da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural: 1) defendem uma adaptação 
das boas práticas agrícolas tendo em conta a evolução das condições ambientais e de produção 
(alterações climáticas, gestão hidráulica, biomassa); 2) entendem que deixaram de se justificar 
pagamentos directos sem condicionalidade (cross-compliance), pelo que temos de limitar-nos ao 
controlo da aplicação das normas essenciais; 3) entendem que, perante o esperado aumento do 
número de riscos ambientais, climáticos e epidémicos, bem como das grandes variações dos 
preços nos mercados agrícolas, é imprescindível estabelecer medidas adicionais de prevenção de 
riscos destinadas a funcionar como rede de segurança; 4) salientam que o fornecimento de 
energias renováveis não deve fazer-se em detrimento da produção animal, da segurança dos 
alimentos, do desenvolvimento sustentável e da biodiversidade; por conseguinte, reclamam a 
afectação adequada de auxílios à investigação e o desenvolvimento dos biocombustíveis de 
segunda geração; 5) os membros entendem que a nova PAC terá de concentrar-se mais 
fortemente nos aspectos da coesão territorial e do desenvolvimento integrado dos espaços rurais, 
no pagamento de serviços ou na compensação de ónus especiais e na gestão dos riscos; 
entendem que, neste contexto, a relação do primeiro pilar com o segundo pilar terá de ser 
totalmente reformulada. 
 

                                                 
12 Ver nota (2). 
13 Relatório Goepel (2007/2195(INI) - PE 398.676v01-00). 
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3. AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E AS PESCAS 
 

3.1. Introdução 
 
Os efeitos das alterações climáticas nas pescas irão afectar um sector que já hoje se caracteriza 
por uma utilização plena dos recursos, tendo impactos significativos – positivos ou negativos – a 
nível da maior parte das espécies piscícolas comercializadas. Quaisquer alterações na 
produtividade dos ecossistemas terão um efeito profundo na sustentabilidade das pescas. Além 
disso, a frequência e a intensidade de eventos climáticos extremos irá provavelmente ter um 
impacto de monta na futura produtividade da actividade pesqueira, tanto em sistemas de pesca 
interna como externa. 
 
Reagindo a anteriores alterações e flutuações climáticas, os ecossistemas marinhos 
desenvolveram a sua capacidade de adaptação. Contudo, prevê-se que o índice de ocorrência de 
futuras alterações climáticas seja mais elevado do que o das alterações naturais anteriores, sendo 
a resiliência das espécies e sistemas colocada à prova por pressões de factores concorrentes, 
incluindo a pesca, a perda de diversidade genética, a destruição dos habitats, a poluição, as 
espécies introduzidas e invasivas e os agentes patogénicos. 
 
Os impactos das pescas e das alterações climáticas interagem e não podem ser tratados como 
questões separadas. As pescas causam alterações na distribuição, demografia e estrutura das 
unidades populacionais de espécies individuais, bem como alterações directas ou indirectas na 
diversidade geográfica dessas unidades e na biodiversidade dos ecossistemas marinhos, 
tornando ambos mais vulneráveis a solicitações adicionais, como sejam as alterações climáticas. 
 

3.2. Previsões fiáveis do impacto das alterações climáticas14 
 
Existe um volume significativo de estudos previsionais sobre os processos associados às 
alterações climáticas, mas o grau de consenso científico em relação a cada das previsões varia 
consideravelmente. No entanto, existe um amplo consenso científico quanto a diferentes 
processos associados a alterações das propriedades das águas e das condições hidrográficas. 
 

3.2.1. Alterações das propriedades das águas 
 
Aumentarão as temperaturas e subirá o nível dos mares. 
 
Ao longo do último século, as temperaturas médias globais registaram um aumento de cerca de 
0,6° C e o nível dos mares subiu 0,17 m. Prevê-se que o clima das zonas marinhas costeiras da 
Europa continue a aquecer ao longo do século XXI e que a temperatura na superfície do mar 
aumente 0,2° C em cada próxima década. 
 
No Nordeste do Atlântico, onde as alterações das temperaturas ocorreram de modo rápido, 
verificaram-se profundas mutações na distribuição do peixe e do plâncton. Aguardam-se futuras 
alterações na distribuição e na produtividade, devido a um contínuo aquecimento e 
arrefecimento do Árctico. Espera-se que algumas das alterações tenham consequências positivas 
para a produção piscícola, mas também que diminua a capacidade reprodutiva noutros casos e 
que os recursos haliêuticos se tornem vulneráveis aos níveis de actividade piscatória que 

                                                 
14  Estudo "Climate Change and European Fisheries", encomendado pelo Parlamento Europeu (EP 2007a).  



O desafio das alterações climáticas para as políticas estruturais e de coesão 

PE 405.382 12

anteriormente eram sustentáveis. Verificam-se fenómenos localizados de extinção na gama de 
espécies das actuais unidades populacionais, particularmente a nível das espécies de água doce e 
diádromas, como o salmão e o esturjão. 
 
Estimativas baseadas em modelos experimentais apontam para uma acidificação dos oceanos. 
 
Para os próximos 100 anos, prevê-se uma redução de 0,3 a 0,5 unidades do pH na superfície dos 
oceanos, e de  0,3 a 1,4 unidades nos próximos 300 anos. 
 
A salinidade irá alterar-se. 
 
Nos mares nórdicos e no Báltico, aguarda-se uma diminuição da salinidade, sendo que, no 
Mediterrâneo, se espera uma evolução inversa.  
 
Os impactos das alterações climáticas poderão ser ainda mais graves nos mares semi-cercados 
do que nos mares abertos. 
 
No Mar Báltico, os prognósticos de descida da salinidade variam entre 8% e 50% e os de subida 
da temperatura na superfície do mar entre 2 a 4° C. No Mar do Norte, os prognósticos relativos à 
salinidade variam, apontando para subidas e descidas em zonas distintas desse mar. Prevê-se que 
as temperaturas na superfície do mar subam entre 1,6° C e 3,0° C na zona setentrional e entre 
3,0° C e 3,9° C nas águas pouco profundas da zona meridional do Mar do Norte. 
 

3.3. Alterações hidrográficas 
 
A produção futura poderá aumentar nalgumas regiões de elevada latitude devido ao 
aquecimento e à diminuição da camada de gelo. Não obstante, a dinâmica em zonas de baixa 
latitude obedece a diferentes processos, podendo a produção entrar em declínio devido a uma 
redução da mistura vertical da coluna de água, que, por sua vez, é responsável por uma redução 
da reciclagem de nutrientes. 
 
A circulação termo-halina será enfraquecida. 
 
As massas de água das regiões do Mar do Norte e do Árctico interagem através da permuta de 
fluxos de água frios e quentes, accionados pela circulação termo-halina do Oceano Atlântico. A 
intensidade desses fluxos é influenciada pelas alterações climáticas. Estima-se que, à data actual, 
a referida intensidade já terá sofrido uma diminuição de 30%. Contudo, é pouco provável que a 
circulação cesse completamente. Tal teria graves repercussões nos padrões das correntes (por 
exemplo, uma subida a curto prazo de 1 m do nível do mar no Mar do Norte, uma subida a 
longo prazo de 0,5 m do nível dos mares em geral, uma movimentação para sul da cintura 
tropical de precipitação e uma redução de 50% da biomassa no Oceano Atlântico). 
 
Os impactos da Oscilação do Atlântico Norte no ecossistema marinho europeu. 
 
A “Oscilação do Atlântico Norte” (OAN) domina o comportamento atmosférico no Atlântico 
Norte, afectando todos os níveis tróficos marinhos. O recrutamento de espécies piscícolas com 
interesse comercial depende do índice OAN, como demonstra o surto de gadóides (recrutamento 
de bacalhau, arinca, badejo e escamudo) no Mar do Norte e o recrutamento de arenque e 
sardinha no Nordeste do Atlântico. A OAN é extremamente imprevisível, embora seja possível 
reconstruí-la a partir da temperatura na superfície do mar. As análises do índice OAN e a relação 
com os impactos observados nos ecossistemas marinhos poderão permitir o desenvolvimento de 
modelos para prever futuros impactos. 
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A estratificação irá aumentar. 
 
As alterações climáticas causam uma estratificação acrescida no Mar Báltico, no Mar do Norte e 
no Mar Mediterrâneo. A estratificação da coluna de água origina a formação de barreiras 
naturais onde os organismos se podem concentrar ou que os mesmos têm de atravessar. A 
estratificação aumenta com a subida da salinidade e da temperatura. Uma estratificação 
acrescida impossibilita a mistura com águas mais profundas, causando uma diminuição no 
abastecimento de nutrientes. 
 
As alterações da circulação e da estratificação modificarão a distribuição geográfica dos 
organismos. 
 
As correntes desempenham um importante papel no transporte de organismos como o plâncton 
ou o peixe ao longo de grandes distâncias, podendo contribuir para um aumento da respectiva 
taxa de distribuição. Por outro lado, as correntes actuam igualmente como barreira biogeográfica 
entre as massas de água dos dois lados de uma corrente. Reduzem a troca de organismos ao 
longo da corrente. O aquecimento poderá conduzir a um enfraquecimento de correntes costeiras, 
diminuindo a distribuição no interior da corrente costeira, mas quebrando a barreira entre as 
águas costeiras e do mar alto. Tal poderá causar uma dispersão de organismos anteriormente 
confinados junto ao litoral. Todos estes efeitos poderão ter um impacto (positivo ou negativo) a 
nível da produção primária. 
 

3.4. Efeitos das alterações climáticas15 
 
As recentes modificações na distribuição e produtividade de várias de espécies piscícolas pode 
ser atribuída com quase toda a certeza à variabilidade climática regional, como é o caso do 
fenómeno designado por Oscilação Meridional El Niño (OMEN). 
 
Um cenário possível para o futuro do Mar do Norte seria uma subida da temperatura, um índice 
OAN elevado e um aumento do influxo de águas do Atlântico. Esse cenário conduziria a um 
baixo índice de recrutamento de bacalhau atlântico, uma deslocação para Norte das actuais 
espécies autóctones (bacalhau, arenque e espadilha) e uma invasão de espécies meridionais 
(sardinha e anchova). 
 
Os processos associados às alterações climáticas afectam directa e indirectamente a distribuição, 
a produtividade e o grau de extinção de unidades populacionais exploradas com fins comerciais. 
Os impactos previstos terão efeitos negativos e positivos na produtividade marinha.  
 

3.4.1. Os efeitos directos actuam a nível da fisiologia e do comportamento, 
alterando o crescimento, o desenvolvimento, a capacidade reprodutiva, a 
mortalidade e a distribuição. 

 
A temperatura é uma componente fundamental do nicho ecológico dos peixes, que tendem a 
escolher habitats cuja temperatura favorece a sua taxa de crescimento. Contudo, é difícil prever 
os efeitos das mudanças de temperatura nos peixes porque, além da temperatura, também a 
disponibilidade de alimentos e a existência de leitos favoráveis à desova determinam a 
respectiva distribuição a uma escala alargada. Pequenas variações de temperatura poderão ser 
cruciais para a desova e para a taxa de crescimento das unidades populacionais. Têm sido 
observadas alterações em termos de abundância e de distribuição de peixe e de zooplâncton. 

                                                 
15 EP, 2007a. 
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Assim, de modo directo e indirecto, ao alterarem-se, as condições climáticas podem causar 
movimentações das unidades populacionais, a invasão de espécies alienígenas e mesmo o 
desaparecimento das espécies. 
 
As alterações climáticas influenciam a abundância e a distribuição das espécies comerciais. Um 
clima em mutação exerce uma influência directa nas taxas de sobrevivência, dispersão, 
fertilidade e comportamento dos peixes e, desse modo, na respectiva abundância e distribuição. 
É difícil fazer previsões, porque muitos outros factores, que não apenas os efeitos do clima, 
desempenham um importante papel na determinação da distribuição das espécies e na dinâmica 
dessas alterações. Acresce ainda que as alterações climáticas têm efeitos indirectos, devido a 
processos bottom-up associados às variações na produção das fracções vegetal e animal do 
plâncton, ou seja, de fitoplâncton e zooplâncton. 
 
As alterações climáticas estiveram implicadas na mortalidade em massa de muitas espécies 
aquáticas, incluindo plantas, peixes, corais e mamíferos, embora a falta de dados adequados 
dificulte uma atribuição das causas. 
 

3.4.2. Os efeitos indirectos alteram a produtividade, a estrutura e a composição 
dos ecossistemas de que os peixes precisam para obter alimentos e 
abrigo. 

 
Os efeitos indirectos das alterações climáticas estão principalmente relacionados com as 
alterações na rede de alimentos ou com a movimentação das populações. Contudo, estes 
processos poderão estar intimamente ligados. 
 
3.4.2.1. Impacto de alterações relacionadas com a rede alimentar 
 
As perturbações da rede alimentar induzidas pelo clima afectam a sobrevivência e a 
produtividade das espécies comerciais. 
 
Para a sobrevivência e produtividade das espécies piscícolas é fundamental que a abundância da 
fase larval dos peixes corresponda à ocorrência de zooplâncton com o tamanho correcto. Devido 
a alterações climáticas, muitas espécies de plâncton têm-se antecipado nos respectivos ciclos 
sazonais. Tal conduz a desajustamentos com graves implicações para a sobrevivência e 
produtividade das unidades populacionais com interesse comercial. Se as temperaturas 
continuarem a subir, essa perturbação da rede alimentar marinha irá persistir e afectar a 
abundância e a distribuição das espécies exploradas com fins comerciais. Uma alteração do 
equilíbrio entre o meroplâncton e o holoplâncton – e, desse modo, entre as zonas bentónica e 
pelágica – influencia a sobrevivência do peixe na fase larval. 
 
Os efeitos das alterações climáticas no plâncton conduzem à deslocação das populações. 
 
Muitas espécies piscícolas com interesse comercial dependem directamente do plâncton. As 
espécies piscícolas que alimentam o plâncton, em especial a sardinha e a anchova, reagem com 
fortes flutuações naturais às variações do clima. Investigações relacionadas com o aquecimento 
climático revelaram passagens de uma dominância de espécies setentrionais para uma 
dominância de espécies meridionais. A análise das movimentações nas zonas confinadas de 
mais de 60 espécies piscícolas diferentes do Mar do Norte revelou uma alteração nos respectivos 
limites, afectando metade das espécies, que apresentaram uma tendência de deslocação para 
Norte. Algumas espécies poderão ter alcançado os respectivos limites de tolerância, tal como o 
bacalhau no Mar do Norte, causando uma movimentação para Norte das suas populações. 
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Acredita-se que a diminuição da população de bacalhau terá sido originada por uma alteração na 
composição da espécie, um declínio das unidades populacionais e um menor tamanho corporal 
médio do zooplâncton. Este fenómeno poderá eventualmente ser atribuído às alterações 
climáticas. A movimentação de algumas populações poderá levar à perda total de unidades 
populacionais a nível regional. 
 
Os impactos das alterações climáticas nas presas e nos predadores de espécies comerciais. 
 
Organismos importantes do ambiente biótico das principais espécies piscícolas comerciais são 
as suas presas e predadores. No caso das espécies planctívoras, as principais presas são os 
copépodos de pequenas e grandes dimensões. Constituindo importantes elementos da rede 
alimentar, as suas respostas aos impactos do clima são cruciais para a produtividade das 
unidades populacionais industriais. 
 
3.4.2.2. O impacto das alterações relacionado com a movimentação das populações 
 
As alterações climáticas poderão originar deslocações das populações piscícolas e a invasão de 
espécies alienígenas, permitindo a dispersão para novas zonas tanto das espécies concorrentes 
como das espécies patogénicas. Poderá igualmente levar ao desaparecimento de espécies ou 
alterar o comportamento específico das populações, provocando alterações temporais ou 
espaciais a nível da abundância de unidades populacionais, ou alterações nas respectivas rotas 
de migração. 
 
As espécies invasoras são cada vez mais frequentes nas águas costeiras da Europa. 
 
A invasão biológica tornou-se um dos elementos mais preponderantes das mutações à escala 
global. Por vezes, as invasões são causadas ou favorecidas por alterações nas condições 
climáticas. As invasões biológicas podem alterar a biodiversidade e as funções dos ecossistemas 
naturais, causando prejuízos económicos consideráveis. 
 
As alterações climáticas provocam mudanças de localização / composição das populações de 
espécies comerciais. 
 
As variações de temperatura ou de salinidade induzem alterações nas interacções (organismos 
da rede alimentar, predadores, concorrentes, reprodução), originando uma deslocalização das 
populações. É necessário proceder a estudos sobre os níveis populacionais e das comunidades 
piscícolas, uma vez que os efeitos climáticos directos nos indivíduos não se traduzem 
directamente em alterações na distribuição e abundância das unidades populacionais. 
 
Espécies de águas quentes invadem ecossistemas “frios”. 
 
Muitas espécies de águas quentes invadiram ecossistemas “frios”, e certas espécies de águas 
frias, que costumavam ser relativamente abundantes em ecossistemas “quentes”, tornaram-se 
muito escassas ou desapareceram. Uma vez que as espécies em causa são frequentemente 
exploradas com grande intensidade, é difícil estabelecer relações causais directas no que diz 
respeito à temperatura e ao padrão de distribuição. O estabelecimento de prognósticos fiáveis 
quanto ao desenvolvimento provável das unidades populacionais causado pelos efeitos das 
alterações climáticas apenas é possível no caso de algumas espécies que têm sido intensamente 
investigadas (por exemplo, o bacalhau atlântico). É difícil separar esses de outros factores com 
impacto nas populações, sendo necessário realizar estudos de investigação. 
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3.5. Eventuais impactos nas pescas internas e na aquicultura16. 
 

3.5.1. Pescas internas 
 
As alterações climáticas têm efeitos directos, através da redução da precipitação e do maior 
índice de evaporação, bem como indirectos, quando é necessário aumentar o consumo de água 
para irrigar os terrenos e compensar baixos níveis de precipitação. 
 
Muitas pescas internas são ameaçadas por alterações no ciclo da água, as quais, em casos 
extremos, podem causar o desaparecimento total de lagos e cursos fluviais. 
 
Além disso, as pescas internas são ameaçadas por alterações no volume de precipitação e na 
gestão dos recursos hídricos. 
 

3.5.2. Aquicultura 
 
A produção da aquicultura tem aumentado rapidamente e estima-se que, até 2030, se aproximará 
dos níveis da produção das capturas. 
 
Qualquer evolução futura da aquicultura dependerá, entre outros factores, da preservação da 
disponibilidade de fontes alimentares adequadas, o que de modo nenhum está assegurado. 
 
A aquicultura coloca algumas ameaças adicionais às pescas por captura e o seu desenvolvimento 
poderá afectar a resiliência das capturas, tendo em conta as alterações climáticas. 
 
As ameaças à aquicultura resultam de: 

• tensões negativas, devido ao aumento de temperatura e da falta de oxigénio, bem como à 
diminuição do pH, 

• incerteza quanto ao futuro abastecimento de água, 
• eventos climáticos extremos, 
• aumento da frequência de epidemias e contaminações, 
• aumento do nível dos mares e conflito de interesses com defesas costeiras, e 
• incerteza quanto ao abastecimento futuro de farinha e óleo de peixe provenientes da 

pesca por captura. 
 
Contudo, tanto se esperam efeitos negativos como positivos. A distribuição regional do impacto 
dos efeitos positivos e negativos poderá variar muito. Desconhece-se se os efeitos positivos 
excederão os efeitos negativos, ou inversamente. 
 
Entre os efeitos positivos, poderá registar-se um aumento da produtividade devido a taxas de 
crescimento crescentes e a uma maior eficiência da conversão dos recursos alimentares, uma 
estação de crescimento mais longa, uma expansão da gama de espécies e utilização de novas 
zonas de produção como resultado da diminuição da camada de gelo. É igualmente concebível a 
introdução de novas espécies no domínio da aquicultura. 
 
Por outro lado, aguardam-se igualmente efeitos negativos, tais como tensões térmicas a nível das 
espécies de água fria e dos organismos interditais, epidemias e vulnerabilidade às mesmas. É 
igualmente possível a ocorrência de danos a nível das instalações de aquicultura, devido a 
eventos climáticos extremos. Talvez venha a ser necessário transferir centros de produção para 
                                                 
16 Global Fish Production and Climate Change, Brander. ICES 2007. 
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locais mais adequados, em função das alterações das condições ambientais. Além disso, receia-
se que as ondas de calor possam ter repercussões económicas significativas, em especial nos 
centros situados em águas pouco profundas do litoral. A crescente procura de farinha de peixe 
por parte da aquicultura aumenta a vulnerabilidade a processos como a Oscilação Meridional El 
Niño (OMEN). Contudo, desconhece-se o impacto a longo prazo das alterações climáticas a 
nível desse processo. 
 

3.6. Possíveis opções políticas17 
 

3.6.1. Incertezas climáticas e opções políticas 
 
A actividade piscatória baseia-se em recursos renováveis. Muitos desses recursos são afectados, 
de modo variável, por incertezas climáticas. Assim, os recursos das pescas e as referidas 
incertezas relacionam-se entre si através de uma série de factores interligados de carácter 
hidrográfico, ambiental e ecológico. 
 
Espera-se que os principais impactos identificados a nível da futura produção das pescas actuem 
de modo progressivo numa resposta linear, interagindo entre si. Contudo, os ecossistemas 
marinhos podem igualmente responder a alterações nos esforços físicos ou biológicos de um 
modo não linear, sempre que se excede um valor-limite e ocorre uma alteração significativa na 
composição, produção e dinâmica das espécies. As alterações não lineares poderão ser difíceis 
de prever e terão normalmente impactos abruptos na produtividade e composição das espécies. 
Mesmo que ocorram semelhantes respostas não lineares, desconhece-se de que modo e em que 
condições irão ocorrer. Esta constitui uma limitação fundamental ao grau de previsibilidade do 
estado futuro dos ecossistemas marinhos. 
 
Os recursos renováveis entram em colapso sempre que atingem um nível crítico em termos de 
unidades populacionais. Um colapso pode ser originado por um elevado índice de mortalidade 
das populações, por elevados níveis de capturas ou por condições ambientais desfavoráveis. O 
grau de incerteza quanto a estes factores poderá dificultar uma avaliação dos riscos de colapso, 
podendo essas dificuldades ser agravadas por motivos de ordem política e económica. 
 
As opções políticas deverão facultar uma resposta adequada, evitando crises subsequentes e 
mais agudas. Ao determinar os níveis de captura com base na probabilidade de colapso dos 
recursos, as opções políticas deverão ter em conta o grau de incerteza quanto ao nível real dos 
recursos e o modo como futuras alterações climáticas poderão influenciar a respectiva taxa de 
crescimento. 
 
Não se sabe se, a nível das actividades piscatórias da União Europeia, serão os impactos 
positivos ou negativos das alterações climáticas que irão predominar. Em muitos aspectos, não 
se conhecem nem se compreendem suficientemente as relações e interacções entre o 
ecossistema marinho, as pescas, a aquicultura e as alterações climáticas. Por essa razão, 
aprofundar a pesquisa neste domínio constitui um elemento fundamental de qualquer abordagem 
das alterações climáticas baseada numa combinação de políticas. 
 
 
 

                                                 
17 Brander 2007; PE, 2007a. 
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3.6.2. Possíveis Opções Políticas 
 
Eventuais opções políticas deveriam coadunar-se com os objectivos do Programa da União 
Europeia de Adaptação do Programa Europeu para as Alterações Climáticas (PEAC), que visa 
explorar opções para melhorar a capacidade de resistência da Europa aos impactos das 
alterações climáticas em diferentes sectores. Além disso, é essencial ter em conta os aspectos da 
sustentabilidade no sentido de uma redução das emissões de gases com efeito de estufa. A 
Política Comum das Pescas (PCP) deveria contribuir para a aplicação das estratégias 
correspondentes, devendo eventuais opções basear-se numa abordagem proactiva que tenha em 
conta os conhecimentos disponíveis. 
 
3.6.2.1. Estratégias para reforçar a resiliência das populações piscícolas 
 
A resposta das unidades populacionais às influências ambientais depende da dimensão da 
população. As unidades populacionais saudáveis conseguem adaptar-se melhor à deslocalização 
populacional e às alterações na estrutura do ecossistema, respondendo melhor aos impactos 
climáticos. As unidades populacionais que sofrem reduções drásticas no caso de um volume de 
capturas excessivo são mais vulneráveis às alterações climáticas do que as unidades exploradas 
de modo sustentável. Nesses casos, uma vez que as capturas se processam em função do 
tamanho, causando alterações no tamanho e estrutura etária das populações, assiste-se a uma 
maior vulnerabilidade às flutuações climáticas. Por esse motivo, as actuais práticas piscatórias 
enfraquecem a resistência das unidades populacionais excessivamente exploradas às alterações 
climáticas, podendo fazer aumentar os riscos dos impactos ambientais para as unidades 
populacionais. 
 
A PCP possui um papel primordial na gestão das populações piscícolas e deveria ter em conta 
eventuais impactos do clima a nível das unidades populacionais. Poderia constituir um 
instrumento adequado para aplicar estratégias correspondentes, de modo a reforçar a capacidade 
de resistência das unidades populacionais aos efeitos das alterações climáticas. 
 
O desenvolvimento de estratégias de pescas sustentáveis poderia compensar a perda de 
capacidade de recuperação das unidades populacionais face às alterações climáticas. Reduzir a 
mortalidade causada pelas actividades piscatórias nos casos de exploração plena ou excessiva 
dos recursos constitui o único meio para diminuir os impactos das alterações climáticas. 
 
3.6.2.2. Estratégias para melhorar a gestão dos recursos haliêuticos 
 
Uma questão importante prende-se com a forma como as pescas comerciais deverão ser geridas 
à luz dos efeitos das alterações climáticas no ambiente marinho. Estas alterações poderão criar 
alguns problemas nos actuais sistemas de gestão. Uma vez que os sistemas de quotas e as áreas 
marinhas protegidas são vulneráveis às alterações na distribuição dos recursos, os regimes 
clássicos, como sejam o da atribuição de quotas de capturas, poderão deixar de ser compatíveis 
com níveis de distribuição e população em mutação. Além disso, é possível que as medidas de 
produtividade sustentável e os pontos de referência em termos de gestão não se mantenham 
constantes. 
 
No futuro, a sustentabilidade das pescas dependerá de uma gestão eficaz das actividades, a qual, 
por sua vez, implica o conhecimento dos efeitos das alterações climáticas a nível da 
produtividade e da distribuição das unidades populacionais exploradas. A gestão deverá ter em 
conta os efeitos interactivos das pescas, do clima e de outras pressões, devendo igualmente 
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desenvolver estratégias e modelos flexíveis de gestão dos recursos haliêuticos que se adaptem às 
respostas das unidades populacionais às condições ambientais. 
 
Os sistemas de gestão das pescas exigem uma adaptação, de modo a compensar os riscos e 
incertezas adicionais impostos pelas alterações climáticas. As incertezas, bem como a 
possibilidade de ocorrência de alterações não lineares e abruptas na produtividade e na 
composição das espécies, apontam igualmente para a necessidade de uma abordagem prudencial 
no contexto da gestão das pescas. Uma vez que poderá ser difícil prever semelhantes alterações 
não lineares, o sistema de gestão a adoptar deverá ser capaz de dar uma resposta rápida aos 
problemas. 
 
Uma exploração eficaz exige um ajustamento da gestão de recursos haliêuticos às mudanças 
induzidas pelas alterações climáticas. Uma vez que várias espécies piscícolas relevantes com 
interesse comercial (tais como o arenque e, provavelmente, outras espécies pelágicas de 
pequeno tamanho) reagem fortemente a quaisquer variações nas condições hidrográficas, os 
futuros modelos de gestão das pescas deveriam possuir um carácter contínuo, mas 
suficientemente flexível e adaptável às respostas das unidades populacionais a futuras condições 
ambientais. Os sistemas de gestão deveriam igualmente ser adaptados a eventuais alterações nas 
rotas de migração de espécies fortemente migratórias, devido a um ambiente em mutação. 
 
De modo a fazer face a possíveis alterações climáticas, a gestão das unidades populacionais 
deveria visar a preservação da resiliência das populações piscícolas e, sempre que se afigure 
conveniente, a preservação da sua estrutura etária e geográfica, bem como da sua biomassa. 
 
É necessário um regime flexível e ajustável de gestão dos recursos haliêuticos, de modo a evitar 
impactos económicos negativos. Eis alguns dos atributos a reforçar nos sistemas de gestão das 
pescas, com vista a fazer face às alterações climáticas: 

• flexibilidade, 
• adaptabilidade a nova informação sobre o ecossistema marinho, 
• reflexibilidade (ou seja, avaliação contínua das consequências da gestão em função de 

metas) e 
• transparência no uso da informação e em matéria de governação. 

 
Para garantir uma adaptação atempada da gestão das pescas, é necessário realizar estudos de 
investigação para melhorar a compreensão dos impactos das alterações climáticas, bem como 
elaborar os respectivos prognósticos a nível das pescas comunitárias. 
 
A abordagem baseada na análise do ecossistema, que vai além da avaliação da gestão de apenas 
algumas espécies importantes do ponto de vista comercial, proporciona uma base mais adequada 
para integração das alterações induzidas pelas condições climáticas. A inclusão de factores 
ambientais nos modelos de populações piscícolas pode alterar os prognósticos relativos ao 
comportamento futuro das populações. As simulações poderão fornecer informações 
importantes para melhorar os métodos de gestão e mostrar que a inclusão de efeitos ambientais 
poderá vir a tornar-se cada vez mais relevante para a gestão das unidades populacionais. 
 
Conviria igualmente atribuir máxima prioridade ao desenvolvimento de estratégias e modelos, 
de modo a minimizar os impactos negativos a nível da aquicultura marinha. 
 
3.6.2.3. Promoção da pesquisa relevante e partilha de conhecimentos 
 
Independentemente da opção política, haverá sempre uma forte necessidade de proceder a 
estudos científicos. É imprescindível dispor dos conhecimentos adequados e de um 



O desafio das alterações climáticas para as políticas estruturais e de coesão 

PE 405.382 20

entendimento das relações e da interacção entre o ecossistema marinho, as pescas, a aquicultura 
e as alterações climáticas. Uma sólida base de conhecimentos constitui uma condição prévia 
para o desenvolvimento de estratégias eficientes de pescas sustentáveis, de gestão das unidades 
populacionais e de aquicultura marinha, tendo em conta as ameaças das alterações climáticas. A 
UE poderia estimular e/ou apoiar a investigação neste domínio, de modo a melhorar a base de 
informações pertinentes a utilizar nas suas decisões políticas e nas estratégias a desenvolver, 
podendo igualmente contribuir para a divulgação do conjunto de conhecimentos disponíveis. 
 
Necessidades relacionadas com os efeitos a nível das propriedades das águas e das espécies 
piscícolas determinantes 
 
Necessidade de uma maior pesquisa do comportamento da circulação termo-halina na 
perspectiva de um clima em mutação. Os modelos de circulação globais disponíveis obtidos a 
partir de cenários de condições climáticas variáveis têm tratado do ambiente marinho e das 
alterações nas condições climáticas dos oceanos de um modo simplificado. Deverão ser 
aprofundadas metodologias para a transposição dos modelos globais para modelos à escala 
regional. 
 
Investigação necessária para avaliar os efeitos climáticos dissociados de outros factores 
relevantes. Foram detectadas alterações na distribuição em muitos casos. Contudo, uma vez que 
as espécies observadas são frequentemente exploradas com elevada intensidade, é difícil 
estabelecer relações causais directas entre os padrões de temperatura e de distribuição. Só é 
possível dispor de previsões fiáveis sobre a evolução provável das unidades populacionais 
causada pelos efeitos das alterações climáticas no caso de algumas espécies intensamente 
estudadas (como, por exemplo, o bacalhau atlântico). 
 
Necessidade de estudar os níveis de distribuição e abundância das populações e 
comunidades. Foram observados vários exemplos de interacções induzidas por alterações na 
temperatura ou salinidade (organismos da rede alimentar, predadores, espécies concorrentes, 
reprodução) que estão na origem da movimentação de populações e que podem explicar 
algumas interacções e alterações internas nos ecossistemas. Os efeitos das alterações climáticas 
nos indivíduos não se traduzem directamente em alterações nos níveis de distribuição e 
abundância. 
 
É necessária uma maior pesquisa a nível das áreas semi-cercadas, uma vez que estas são as 
mais afectadas pelas alterações causadas pelo clima, sendo por isso fortemente vulneráveis. 
 
Necessidades associadas aos efeitos a nível do ambiente biológico das espécies com interesse 
comercial 
 
Não é possível, com base no conjunto de conhecimentos actualmente disponível, proceder a 
previsões quantitativas em termos das alterações a nível da produção marinha global induzidas 
pelas condições climáticas, devido ao elevado número de interacções envolvidas. 
 
Importa atribuir a máxima prioridade ao acesso e recuperação de dados sobre as 
condições existentes nos ambientes marinhos com vista à realização de análises relativas a 
períodos de tempo concretos. É necessário efectuar, a longo prazo, uma recolha sistemática de 
dados e uma análise de períodos de tempo concretos, de modo a estudar o efeito das alterações 
climáticas no ambiente marinho. Além de uma observação contínua das condições existentes, 
estas sondagens a longo prazo deveriam incluir estudos dos processos subjacentes, de modo a 
compreender melhor os modelos de base que determinam os padrões de reacção das espécies 
relevantes no seio do sistema. 
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É necessário investigar a resposta provável às alterações climáticas por parte dos 
organismos relevantes. Uma vez que os organismos do ambiente biológico das unidades 
populacionais com interesse comercial constituem elementos importantes da rede alimentar, a 
sua resposta aos efeitos do clima será decisiva para a produtividade dessas unidades. 
 
É necessário investigar os efeitos da invasão de espécies no contexto da comunidade e das 
interacções no seio do ecossistema. As espécies invasoras tornam-se cada vez mais frequentes 
nas águas costeiras da Europa, mas não existem registos suficientes, nem uma clara 
compreensão da dinâmica de semelhantes invasões. 
 
É necessário investigar os impactos da acidificação dos oceanos na biota marinha e na sua 
fisiologia. Esta necessidade diz particularmente respeito à produtividade biológica e às crias das 
espécies piscícolas, visto serem as que apresentam o maior índice de vulnerabilidade. Os estudos 
dos processos envolvidos, bem como todo um conjunto de trabalhos experimentais e de estudos 
de campo deveriam ser integrados em modelos biogeoquímicos, de circulação e de clima, de 
modo a permitir uma avaliação de futuros impactos da acidificação dos oceanos. 
 
Necessidades associadas aos impactos das pescas 
 
É necessário desenvolver e aplicar medidas de adaptação às alterações climáticas. Existe 
uma enorme falta de informação sobre a evolução das espécies piscícolas no ambiente marinho, 
sobre as alterações a nível da diversidade genética e sobre os padrões de adaptação.  
 
É necessário vigiar e avaliar zonas adequadas ao confinamento de espécies (Zonas 
Marinhas Protegidas (ZMP)). 
 
É necessário definir e avaliar estratégias de recuperação no caso de espécies exploradas 
intensamente. 
  
É necessário determinar quais serão os modelos de exploração sustentável e de gestão 
adequada das unidades populacionais que permitem maximizar a respectiva capacidade 
de adaptação às alterações ambientais. 
 
Necessidade de dispor de informação completa sobre os aspectos ecológicos de espécies 
marinhas relevantes, bem como sobre os respectivos ciclos de vida, padrões de migração, 
antecedentes biológicos e interacção com os ambientes biótico e abiótico. Uma gestão de 
pescas baseada no ecossistema pressupõe conhecimentos profundos das infra-estruturas das 
unidades populacionais e do seu funcionamento. É necessário insistir no desenvolvimento de 
modelos de ecossistemas e realizar estudos de investigação de carácter multidisciplinar, de 
modo a melhorar os métodos de detecção, prognóstico e previsão da resposta do ecossistema às 
alterações climáticas e garantir uma gestão eficiente e uma utilização sustentável dos recursos. 
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4. O PAPEL DAS POLÍTICAS CULTURAIS E DA EDUCAÇÃO 
 

4.1. Introdução 
 
Segundo o Grupo de Avaliação Independente (GAI) do Banco Mundial, tem-se assistido, nas 
últimas décadas, a um rápido crescimento do número de catástrofes naturais relatadas à escala 
mundial, indo de menos de 100 em 1975 até mais de 400 em 2005 (relatório de 2007 do GAI, 
Banco Mundial). O GAI afirma, de modo cauteloso, que "não está inteiramente explicado até 
que ponto as alterações climáticas, elas mesmas um factor adjuvante do aumento das catástrofes 
naturais, contribuem para a aceleração dos efeitos dessas catástrofes". No entanto, a tendência 
para o aumento do número de catástrofes naturais é suficientemente evidente. 
 
De que importância se reveste este facto para a UE e, em especial, para as suas políticas no 
domínio da cultura e da educação? 
 

4.1.1. Cultura 
 
Basicamente, o aumento da frequência e dos danos das catástrofes naturais – especialmente das 
cheias e furacões – representa uma forte ameaça para o património cultural europeu, em termos 
de bens tanto móveis como imóveis. Embora a protecção do património seja exercida 
essencialmente a nível nacional, ou mesmo regional, o artigo 151º do Tratado CE dispõe que a 
Comunidade completará e apoiará acções nacionais que visem a "conservação e salvaguarda do 
património cultural de importância europeia". 
 
A UE já tomou uma série de iniciativas para proporcionar uma resposta comum aos perigos 
naturais. Estas medidas precisam de ser mais bem adaptadas ao objectivo de protecção do 
património cultural (ver explicação infra), que normalmente não constitui a sua meta prioritária. 
 

4.1.2. Educação 
 
Os governos precisam de decidir como integrar a disciplina Alterações Climáticas nos 
programas de ensino a nível da escolaridade obrigatória. Estão em causa duas vertentes: uma de 
carácter essencialmente pedagógico, no sentido de explicar aos alunos em que consistem as 
Alterações Climáticas, e outra mais vocacionada para incentivar uma mudança de atitude 
orientada para uma redução das emissões de dióxido de carbono. A UNESCO refere-se a ambas 
sob a designação "Educação para o Desenvolvimento Sustentável", ou EDS. Em 2007, publicou 
um manual sobre boas práticas de EDS18. 
 
Convém salientar que os programas de ensino não se inscrevem explicitamente na esfera de 
competências da UE, pelo que qualquer papel a desempenhar pela Comunidade neste domínio 
se deverá revestir de um carácter informal. O artigo 149º do Tratado CE dispõe explicitamente 
que a Comunidade deverá respeitar integralmente "a responsabilidade dos Estados-membros 
pelo conteúdo do ensino e pela organização do sistema educativo, bem como a sua diversidade 
cultural e linguística". 
 
 

                                                 
18  UNESCO, 2007: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001524/152452eo.pdf. 
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4.2. Política comunitária de Salvaguarda do Património Natural 
 
As cheias constituem o tipo de catástrofe natural mais frequente e têm tido um impacto negativo 
crescente, sobretudo a nível dos centros urbanos. Poderão destruir edifícios históricos ou causar 
danos consideráveis em objectos móveis de valor histórico. Os ventos fortes e as tempestades 
são a segunda maior fonte de danos.  
 
Exemplos recentes de semelhantes fenómenos incluem as cheias ocorridas em 2002 na Europa 
Central que danificaram a ponte medieval de Písek (na República Checa), classificada como 
Património Mundial, e o castelo de Zwinger em Dresden. A forte tempestade que assolou a 
França em Dezembro de 1999 provocou a queda de mais de 10 000 árvores do parque do 
Palácio de Versalhes que tinham mais de 100 anos de idade19. 
 
A União Europeia presta apoio financeiro a um número restrito de projectos de investigação no 
domínio das condições climáticas e do património cultural. O projecto "Arca de Noé", por 
exemplo, visa "investigar, prever e descrever os efeitos das alterações climáticas no património 
cultural edificado da Europa nos próximos 100 anos"20. Este projecto tem em conta não apenas 
"catástrofes" a curto prazo, mas também os efeitos a longo prazo das alterações climáticas nos 
edifícios, que nalguns casos poderão ser benéficos (na medida em que atrasam o processo de 
degradação natural). 
 

4.2.1. Instrumentos comunitários existentes 
 
O Mecanismo Comunitário de Protecção Civil (MCPC), criado em 2001, presta apoio e facilita 
a mobilização de serviços de emergência para fazer face às necessidades de países afectados por 
catástrofes súbitas. O mecanismo visa proteger a vida humana e a propriedade, incluindo o 
património cultural, no caso de situações de emergência graves. Inclui um Centro de Informação 
e Vigilância (CIV), com sede em Bruxelas. 
 
Ao abrigo da recente Directiva 2007/60/CE, relativa à avaliação e gestão dos riscos de 
inundações, os Estados-Membros deverão realizar avaliações preliminares dos riscos de 
inundações até Dezembro de 201121. O objectivo global deste acto legislativo consiste em 
reduzir as consequências negativas das inundações "para a saúde humana, o ambiente, o 
património cultural e as actividades económicas". 
 
A Directiva 2007/2/CE, também designada por "Directiva INSPIRE", exorta os Estados-
Membros a tornar interoperáveis para um conjunto de aplicações os respectivos serviços 
cartográficos e outros serviços de dados espaciais. Esta medida poderia facilitar a criação de 
mapas do património cultural em risco. 
 
No entanto, apesar da existência dos referidos instrumentos, um estudo preparado, em 2007, 
para a Comissão da Cultura e da Educação do Parlamento Europeu concluiu que "a questão da 
protecção do património cultural dos perigos naturais ainda não foi devidamente contemplada na 
legislação comunitária nem nas leis nacionais, direito derivado ou outros documentos, excepto 
num número restrito de países". Tal deve-se ao facto de a maioria das medidas de emergência se 
destinarem a salvar vidas humanas,  o que é compreensível, não conseguindo proteger os bens 
do legado cultural. No caso de catástrofes de grandes dimensões, a resposta é muitas vezes 

                                                 
19  Em Protecting the Cultural Heritage from Natural Disasters, estudo realizado para o Parlamento Europeu em 

2007. Ver: http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=16882. 
20  http://noásark.isac.cnr.it/overview.php. 
21  http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5306072 para consulta dos documentos relevantes. 
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coordenada pelas forças policiais e de combate a incêndios, que não possuem os conhecimentos 
necessários em matéria de protecção de bens culturais. 
 
O estudo de 2007 concluiu que o erro humano nas inundações ocorridas em 2002 na Europa 
Central resultou numa perda de património cultural de proporções maiores do que as que a 
catástrofe poderia, de outro modo, ter assumido. 
 
Concluiu igualmente que não existe informação suficiente sobre as implicações específicas das 
alterações climáticas a nível da preservação do património cultural, ao contrário de outros 
sectores, onde abundam os projectos de investigação. 
 

4.2.2. Ideias para o Futuro 
 
Os autores do estudo de 2007 do Parlamento Europeu recomendam um reforço da capacidade do 
CIV como uma forma eficiente em termos de custos para prestar alertas precoces, prever 
catástrofes e salvaguardar o património cultural à escala pan-europeia. Sublinham, em especial, 
a necessidade de dispor de pessoal devidamente qualificado para pôr a salvo bens de património 
cultural, uma área em que a cooperação pan-europeia pareceria ser especialmente promissora. 
Em termos gerais, apenas os grandes museus ou locais históricos empregam profissionais 
especializados na protecção de bens culturais em situações de emergência, não os pequenos.  
 
Apoiam igualmente a definição de regras comunitárias, segundo as quais as instituições públicas 
responsáveis por edifícios e colecções de extremo valor patrimonial (museus, arquivos, 
monumentos, etc.) deverão declarar, nos seus relatórios e contas anuais, o respectivo grau de 
preparação para fazer face a eventuais riscos.  
 
É também evidente que grande parte dos danos pode ser evitada através de uma melhor 
organização espacial e manutenção dos edifícios. Os Fundos Estruturais são instrumentos 
potencialmente úteis para o financiamento de medidas preventivas. 
 

4.3. A UE e a Educação para as Alterações Climáticas 
 
Pelas razões acima enunciadas, a UE não pode assumir qualquer papel formal na definição de 
políticas no âmbito dos programas de ensino nacionais. Fornece, obviamente, informação sobre 
a sua política ambiental e, mais concretamente, material pedagógico orientado para as 
necessidades de docentes e alunos22. 
 
Os principais programas da UE na área da educação e da formação profissional continuam a 
financiar projectos (como, por exemplo, programas de intercâmbio escolar para alunos e/ou 
professores) relacionados com as questões ambientais. A título de exemplo, um dos principais 
temas tratados sob a égide da acção Comenius para as escolas é a "Educação Ambiental". Uma 
breve pesquisa na base de dados desta acção permitirá conhecer diferentes projectos que, dado o 
seu elevado número e grau de diversidade, não são referidos na presente nota23. 
 
Dada o crescente significado político que, nos últimos anos, tem sido atribuído à questão das 
alterações climáticas, não é de estranhar que alguns Estados-Membros procedam igualmente a 
uma revisão dos respectivos programas de ensino, de modo a contemplar a Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável. Um exemplo recente desse esforço é a França, onde cinco 

                                                 
22  http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/schools/schools_en.htm. 
23  Base de dados relevante em: http://www.isoc.siu.no/isocii.nsf/projects?OpenForm&Action=COMENIUS. 
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ministros confiaram a uma comissão inter-serviços, presidida por um professor universitário, a 
elaboração de um relatório sobre EDS (Brégeon et al. 2008)24. O relatório defende a classificação 
da EDS como actividade multi-disciplinar, em vez de disciplina individual. Recomenda 
igualmente que a EDS inclua contactos com partes implicadas fora do contexto escolar, tais 
como empresas e associações de protecção do meio ambiente, devendo encorajar a realização de 
acções concretas, em vez de se limitar a uma abordagem puramente académica. 

                                                 
24  http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_developpement_durable_cle05b337.pdf. 
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5. TRANSPORTES E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
 
A mobilidade é um princípio central da União Europeia. A política europeia de transportes tem 
claramente visado a salvaguarda de uma mobilidade eficaz e a preços justos para pessoas e 
mercadorias como o elemento central de um mercado interno competitivo na UE e como base 
para a livre movimentação de pessoas, conforme consagrado nos Tratados legislativos.  O êxito 
da realização do mercado interno europeu, o desmantelamento das fronteiras internas e a descida 
dos preços dos transportes devido à abertura e liberalização dos respectivos mercados, bem 
como as alterações nos sistemas de produção e armazenagem, conduziram a um crescimento 
constante dos transportes.   
 
Como resultado deste crescimento, em especial, o sector de transportes da UE está hoje a 
enfrentar um desafio sem precedentes, que resulta, acima de tudo, da sempre crescente procura e 
do grave impacto nas alterações climáticas. "Alterações climáticas e transportes — muito que 
fazer e muito pouco a acontecer" - esta conclusão da Agência Europeia do Ambiente (AEA) no 
seu último relatório (AEA, 2008) resume bem o problema do sector dos transportes. Se o 
transporte na União Europeia continuar a seguir esta direcção, o objectivo 20/20/20 da UE estará 
em risco. À luz do actual debate político e científico, é inquestionável a necessidade urgente de 
tornar os transportes europeus mais sustentáveis e eficientes em termos energéticos. 
 

5.1. O sector dos transportes e as emissões de gases com efeito de 
estufa  

 

5.1.1. A situação actual 
 
Os factos e os números que se seguem, na sua maioria retirados do relatório da AEA acima 
mencionado, ilustram o problema:  
 
Os transportes representam cerca de um terço do consumo final de energia nos 27 Estados-
Membros da UE. O sector é responsável por 20%25 de todas as emissões de gases com efeito de 
estufa (GEE) na UE-27. Considerando a parte estimada da UE-27 no transporte marítimo26 e na 
aviação internacional27, que não estão cobertos pelo Protocolo de Quioto, este número pode 
ascender a cerca de um quarto de todas as emissões de GEE na UE-27.  
 
Ainda mais preocupante do que a quota actual das emissões de GEE é a evolução desde 1990. 
Embora o total das emissões de GEE na UE-27 tenha descido 7,9%28 entre 1990 e 2005, a 
situação no sector dos transportes é diferente. No mesmo período, as emissões de GEE dos 
transportes incluídas no Protocolo de Quioto aumentaram 27%29. Em conjunto com aumentos 
significativos das emissões do transporte marítimo (+49%) e da aviação internacional (+90%), o 
aumento total estimado das emissões dos transportes na UE ascende a 33%, entre 1990 e 2005. 
O desenvolvimento no sector dos transportes frustra os esforços em todos os outros sectores. 
Sem esta tendência contrária no sector dos transportes na UE-27, as emissões de GEE teriam 
caído 14%, em vez de 7,9%, entre 1990 e 2005. 

                                                 
25  990 milhões de toneladas (Mt) de equivalente CO2. 
26  As estimativas variam entre 162 Mt de equivalente CO2 para 2005, retiradas da AEA 2008, e 225 Mt para 2006, 

retiradas de um estudo sobre os custos externos do transporte marítimo realizado para o Parlamento Europeu 
(EP, 2007c). 

27  126 Mt de equivalente CO2. 
28  De 5621 Mt para 5177 Mt de equivalente CO2. 
29  De 785 a 990 Mt de equivalente CO2.  
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Considera-se que o principal problema é o enorme aumento da procura no sector dos 
transportes. Embora a tecnologia automóvel se tenha tornado mais eficiente em termos de 
consumo de energia, não é sequer suficiente para contrabalançar o impacto do crescimento geral 
nos transportes. Olhando para os diferentes modos de transporte, os aumentos nas emissões de 
GEE deveram-se, particularmente, ao crescimento da procura de transportes rodoviários. O 
transporte rodoviário é responsável por cerca de 72% das emissões de GEE no sector dos 
transportes da EU (incluindo a aviação internacional e o transporte marítimo). 
 
Os transportes dependem quase totalmente dos combustíveis fósseis30. Tendo em conta os 
crescentes aumentos dos preços do petróleo, será cada vez mais importante para o futuro 
económico da UE deixar de estar na quase total dependência de combustíveis fósseis. 
 
As emissões directas de GEE das aeronaves são presentemente responsáveis por cerca de 3% do 
total das emissões de GEE na UE. Aumentaram em 87%, desde 1990, muito mais rapidamente 
do que qualquer outro modo de transporte. Em 2020, estima-se que as emissões de GEE das 
aeronaves mais que dupliquem os níveis actuais, antes mesmo da inclusão na estimativa dos 
efeitos indirectos do aquecimento, como os das emissões de NOx, dos rastos de condensação e 
dos cirros31. As viagens aéreas são cada vez mais baratas para os clientes, sem que, ao mesmo 
tempo, os custos ambientais sejam suficientemente considerados. A Comissão calcula que, sem 
a adopção de medidas para a redução de GEE, as crescentes emissões de GEE dos voos que 
partem dos aeroportos da UE anularão, em 2012, mais de um quarto da redução de 8% de 
emissões que a UE-15 deve alcançar para atingir o objectivo do Protocolo de Quioto. 
 
A eficiência energética no transporte marítimo é muito superior à de outros modos de transporte. 
Assim, a navegação marítima de pequeno curso, em particular, pode ser encarada como uma 
alternativa de transporte genuinamente amiga do ambiente32. No entanto, o crescimento 
previsível do transporte marítimo parece determinado a tornar-se, cada vez mais, um problema. 
De acordo com cálculos recentes, as emissões actuais de navios em todo o mundo representam 
3,9 %33 das emissões globais de combustíveis e cerca de 13% do total de emissões do sector dos 
transportes. Os custos externos em termos de alterações climáticas para a frota da UE são 
estimados, em 2006, em cerca de 17 mil milhões de Euros (EP 2007c, 12). Devido aos efeitos da 
globalização, é de contar que, entre 2001 e 2020, o transporte marítimo cresça 35-45%. Prevê-se 
que a tendência actual no que se refere às maiores velocidades das viagens marítimas reduza a 
eficiência energética actual deste modo de transporte. 
 

5.1.2. Enquadramento político actual dos transportes 
 
Durante muitos anos, a União Europeia tem perseguido o objectivo de tornar o sector dos 
transportes mais sustentável. Os documentos-chave da estratégia da UE sobre a sustentabilidade 
no sector dos transportes são o Livro Branco de 2001 sobre a Política Europeia de Transportes 
no horizonte de 2010 e a sua Avaliação Intercalar de 200634. Em ambos os documentos foi 
proposta uma lista de medidas para quebrar a ligação entre o crescimento económico e o do 
tráfego, de forma a promover a transferência modal  e combater o crescimento desigual dos 

                                                 
30  Actualmente, a gasolina e o gasóleo cobrem 98%, enquanto que os biocombustíveis representam menos de 1% 

do consumo total de combustíveis dos transportes rodoviários. O restante 1% é coberto principalmente por gás. 
31  Estima-se que o impacto total das aeronaves nas alterações climáticas seja cerca de duas vezes superior ao efeito 

das suas emissões de CO2 apenas. Ver OCDE 2007, 90 e IPCC, WG III, 2007, 331. 
32  Desde que outros custos externos do transporte marítimo também sejam abordados com eficácia. Ver EP 2007c.  
33  1 117 Mt de  equivalente CO2. 
34  COM(2001) 370; COM(2006) 314. 
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vários modos de transporte.35 Foram adoptadas, até agora, diversas medidas legislativas 
importantes, entre as quais: 

 A revitalização do caminho-de-ferro, com o primeiro e o segundo pacotes ferroviários, 
já em vigor, e um terceiro já adoptado; 

 Novas directrizes para as redes transeuropeias de transporte (RTE-T), com prioridade 
para os caminhos-de-ferro, vias de navegação interiores e transporte marítimo; 

 Programas de transferência de tráfego, como o primeiro ‘Marco Polo’ ou o actual 
‘Marco Polo II’; 

 A adopção da nova Directiva Eurovinheta. 
 
A estratégia integrada para as alterações energéticas e climáticas (20/20/20), conforme acordada 
na reunião do Conselho Europeu de Março de 2007, aborda os transportes principalmente fora 
do âmbito do actual regime europeu de comércio de licenças de emissão (RCLE). Até hoje, não 
está contemplado ao nível da EU nenhum objectivo obrigatório específico para o sector dos 
transportes. Os transportes estarão sujeitos a objectivos obrigatórios ao nível de cada Estado-
Membro. No âmbito desta estratégia do Conselho, há, no entanto, um objectivo obrigatório para 
o uso de 10% de biocombustíveis em 2020. 
 

5.1.3. Expectativas para o futuro 
 
Apesar das diferentes medidas adoptadas pela UE depois da publicação do Livro Branco sobre 
os Transportes, ainda não está claro se, a médio prazo, a tendência de crescimento das emissões 
de GEE dos transportes pode ser sustida, quanto mais invertida. Isso depende não só dos efeitos 
das medidas já adoptadas, mas também do crescimento económico ao qual o dos transportes está 
estreitamente ligado. Estima-se que, para 2010, os números sejam aproximadamente os mesmos 
que para 2005 (+26% de emissões de CO2 no sector dos transportes, comparativamente com 
1990). As projecções da AEA para 2020 (EEA 2008) estimam as emissões dos transportes em 
1 091 milhões de toneladas de  equivalente CO2

36. 
 
No pressuposto de que as medidas políticas adicionais que estão actualmente a ser discutidas ou 
contempladas terão o efeito desejado, poderia haver uma redução de GEE entre 26% e 19% dos 
níveis de 1990. No entanto, continuará a haver um grande fosso relativamente aos objectivos do 
Conselho Europeu de Março de 2007 ou ao objectivo ainda mais ambicioso do Roteiro de Bali. 
Conforme o objectivo escolhido, são necessárias reduções adicionais entre 50 e 165 Mt de 
equivalente CO2 no sector dos transportes (EEA 2008, 10).  
 
Segundo a AEA, não será possível atingir as ambiciosas reduções de CO2 acima mencionadas 
sem limitar a procura de transportes. São indispensáveis melhorias tecnológicas significativas, 
que, no entanto, não serão suficientes. Serão necessárias medidas de muito mais longo alcance. 
 
Rendimentos mais elevados e/ou descidas nos preços dos transportes levam, geralmente, a uma 
mudança para modos de transporte mais rápidos, que utilizam mais energia intensiva e, devido 
às maiores velocidades, a distâncias cada vez maiores das viagens. Um exemplo claro é o das 

                                                 
35  O principal objectivo do Livro Branco é o de estabilizar a quota dos modos de transporte amigos do ambiente 

nos níveis de 1998 do volume total de tráfego. Este propósito deve ser servido por medidas tomadas para 
revitalizar o transporte ferroviário, promover o transporte marítimo e por via navegável interior e promover a 
interligação de todos os modos de transporte. Na sua revisão intercalar de 2006 a Comissão anunciou medidas 
adicionais para alcançar os objectivos formulados.   

36  Comparativamente com as 990 Mt de 2005 e pressupondo um crescimento médio de 15% dos volumes de 
transporte correspondente aos índices entre 1990 e 2005 (excluindo o transporte internacional aéreo e marítimo). 
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alterações nos padrões das viagens que resultam do aparecimento de transportadoras aéreas de 
baixo preço (LCA).37 Pode observar-se esta tendência em todo o mundo (desde andar a pé ao 
uso de bicicletas, do transporte público aos veículos particulares, e destes ao transporte aéreo). 
Tendo em conta que muitos países ainda quase não estão motorizados, e que noutros o parque 
automóvel está a crescer muito rapidamente (p.e., de 50 milhões de veículos em 1950 para 580 
milhões de veículos na China), parece provável que essa tendência tenha um impacto 
significativo no aumento previsto do uso de energia nos transportes em todo o mundo.38 
 

5.2. Como enfrentar o desafio? 
 
Cada vez se dedica mais atenção política e científica à abordagem dos desafios suscitados pelo 
sector dos transportes, tendo em conta o seu impacto negativo nas alterações climáticas, para se 
identificarem possíveis soluções e opções políticas. Está actualmente em discussão uma ampla 
variedade de potenciais medidas políticas.39 
 

5.2.1. Estudo sobre "Energia e aspectos ambientais da política de transportes" 
 
Em 2007, a Comissão dos Transportes e do Turismo do Parlamento Europeu encomendou um 
estudo sobre "Energia e aspectos ambientais da Política de Transportes". O objectivo do estudo 
foi o de fornecer informação de base para o relatório de iniciativa da Comissão sobre a política 
europeia de transportes sustentáveis, debruçando-se, em especial, sobre o impacto dos 
transportes nas alterações climáticas40. O estudo está dividido em duas partes. A primeira parte 
fornece uma análise de dados recentes, literatura científica e documentos políticos relativos a 
GEE do sector dos transportes, consumo de energia e poluição atmosférica. A segunda parte é 
dedicada a uma avaliação das medidas políticas mais promissoras, tendo em conta, acima de 
tudo, a relação custo-eficácia e a exequibilidade. O estudo identificou medidas para as seguintes 
oito combinações de políticas. 
 

                                                 
37  Incentivou-se a mobilidade na UE reduzindo os preços das viagens aéreas. Os cidadãos com menores 

rendimentos, que anteriormente só tinham acesso a modos de transporte terrestres (carro, comboio ou autocarro) 
ou talvez nem pudessem viajar, podem agora viajar de avião porque os preços são muito mais baixos. Quase 
60% dos passageiros que viajam por LCA são novos passageiros. Os padrões de viagem estão a mudar (p.e., 
viagens áreas de fim-de-semana para compras): a distância de viagem, por viagem e por passageiro, está a 
aumentar (ver EP 2008a, 37 e seg). 

38  A perspectiva global de transporte e alterações climáticas, bem como as projecções de consumo de energia dos 
transportes estão muito bem ilustradas no capítulo Transportes do último relatório do IPCC 2007 (IPCC, WG III, 
2007) http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg3.htm 

39  JEGTE, 2006 ou OCDE 2007.  
40  O relatório (A6-0014/2008; Relatora: Gabriele Albertini) foi aprovado pelo Parlamento Europeu em 11 de 

Março de  2008.  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-
0087+0+DOC+XML+V0//PT 
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Combinações 
de políticas Medidas Descrição 

Redução das emissões de CO2 e 
consumo de combustíveis  

Objectivos obrigatórios para emissões de CO2 de automóveis (120 g/km) e 
furgões (175 g/km) em 2012, nomeadamente através do Comércio de 
Licenças de Emissão para os fabricantes de automóveis 

Maior eficiência no sector 
automóvel 

Redução do peso dos veículos e de factores de resistência; requisitos de 
eficiência para os sistemas de ar condicionado de automóveis 

Sistema de rotulagem para 
pneus 

Padrões de medição da resistência ao rolamento dos pneus 2008 

Sistema de rotulagem para 
combustíveis de automóveis 

Directiva (1999/94 CE) sobre um novo sistema de rotulagem de CO2 
relativa à eficiência dos combustíveis alterados para automóveis 

I&D sobre veículos eficientes  Apoio ao projecto para desenvolver veículos mais eficientes  

Melhoria 
Tecnológica 
(veículos e 
combustíveis)  

Combustíveis melhorados Desenvolvimento de biocombustíveis de segunda geração e de 
combustíveis alternativos capazes de reduzir emissões de CO2 e a poluição 
atmosférica  
Impostos sobre carros de passageiros ligados aos níveis de emissão de CO2 
Incentivos fiscais para fomentar classes mais limpas de veículos ligeiros  

Reforma da tributação sobre 
veículos rodoviários  

Inclusão do transporte rodoviário no comércio de licenças de emissão de 
CO2 
Aplicação da Directiva Eurovinheta (1999/62) e da sua versão alterada 
(Directiva 2006/38/CE) 
Atenção ao corredor congestionado e áreas sensíveis (i.e. região Alpina) 

Tarifas para Estradas 
Interurbanas  

Internalização de custos externos do transporte  
Tarifas rodoviárias em áreas 
urbanas  

Tarifas de congestionamento, portagens urbanas, portagens nas estradas e 
faixas HOV  

Tarifas e taxas 

Créditos negociáveis de 
mobilidade 

Regimes de autorização negociável entre condutores de carros em áreas 
urbanas  

Interoperacionalidade 
ferroviária 

Melhoria do movimento contínuo entre comboios na Europa das redes 
ferroviárias tanto convencionais como de alta velocidade 

Sistemas harmonizados de 
regulação  

Proporcionar concorrência justa para os operadores ferroviários em toda a 
UE  

Eficiência  ferroviária Aumento da eficiência  técnica das viagens de comboio 
Qualidade dos serviços 
ferroviários de passageiros  

Incentivar a utilização do comboio melhorando a qualidade (material 
rolante, TIC, tarifários, etc.) 

Facilidade intermodal para 
passageiros  

Desenvolver a integração de serviços por modo (ferroviário, aéreo, 
marítimo, rodoviário) e viagem (longa/curta distância)  

Facilidade intermodal para frete Unidades intermodais de carga e integradores de frete. Incentivos às 
facilidades de frete para compensar o capital dispendido no fornecimento 
do tratamento administrativo da carga ferroviária e nas instalações 
operacionais 

Viagens de 
longa distância 
(passageiros e 
frete) 

Capacidade ferroviária Melhorar a capacidade ferroviária usando tecnologias mais vantajosas em 
corredores-chave (áreas metropolitanas) e estrangulamentos ferroviários  

Melhoria dos serviços de 
transportes públicos  

Sistemas que disponibilizem serviços de TP de elevada qualidade e metro 
rápido em corredores urbanos  

Regulação, eficácia de 
incentivos  

Alterações políticas para fomentar a concorrência, inovação e eficiência 
dos serviços de transporte  

Facilidades de parqueamento e 
deslocações e acesso a TP 

Proporcionar facilidade de parqueamento nas estações de trânsito e de 
utilização partilhada de veículos 

Facilidades para deslocações a 
pé e de bicicleta     

Estratégias para melhorar as deslocações a pé e de bicicleta  

Desenvolver a utilização partilhada do automóvel e o seu uso em comum 
como substituto da propriedade privada de veículos e incentivar as viagens 
partilhadas 

Gestão da Procura no Sector dos 
Transportes 

Planeamento de deslocações e transporte escolar que fomente modos de 
transporte mais eficientes (em vez do carro, usar transportes públicos e 
modos amigos do ambiente)  

Cidades 
agradáveis de 
viver 

Planeamento integrado  Utilização do solo, integração ambiental e transportes, redução da 
expansão urbana, incentivando as ZER (Zonas de Emissões Reduzidas) 

Informação em tempo real e 
anterior à deslocação  

Informação em tempo real sobre trânsito rodoviário e viagens TP; sistemas 
de planeamento de viagens para optimizar a utilização de modos de 
transporte combinado 

Teletrabalho/teleconferência Uso das telecomunicações para substituir viagens e deslocações de 
trabalho 

Telebanco/telecompras Uso das telecomunicações para substituir deslocações físicas 

TIC 
(Tecnologias da 
Informação e 
da 
Comunicação) 

Investigação e Desenvolvimento Aplicação e tecnologia incluindo o programa Galileo  
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Eco-condução  Estratégias para melhorar o comportamento na condução, a eficiência 
energética e a segurança dos condutores no trânsito  Comportament

o amigo do 
ambiente Redução da procura de carros Campanha para reduzir a procura dos carros para mudar as atitudes 

públicas e criar certificação ambiental (eco-rótulos) 
Logística e gestão (cadeia de 
fornecimento integrado) 

Estratégias para melhorar a eficiência do transporte e armazenagem de 
mercadorias  

Logística da cidade (centros de 
distribuição de mercadorias e 
regulação) 

Estratégias para melhorar a eficiência da distribuição de mercadorias em 
áreas urbanas  Logística 

Melhoria do factor de carga Estratégias para optimizar a capacidade de carga dos veículos de 
mercadorias 

Regras de operação para portos Regras de pilotagem, manuseamento de carga, estiva  
Programa Marco Polo  Transferência modal, acções catalíticas e de aprendizagem comum  
Monitorização do tráfego de 
navios 

Sistema de monitorização para prevenir descargas ilegais no mar e ajudar à 
identificação de navios e ao seu desempenho ambiental 

Céu Único Europeu Gestão do tráfego aéreo, facilitando assim mais reduções nos custos e o 
crescimento da procura  

Aéreo e 
Marítimo  

Taxação diferenciada do ponto 
de vista ambiental em terminais  

Taxas e tributação diferenciadas nos terminais, de acordo com o nível de 
poluentes emitidos/descarregados e produção de ruído, principalmente por 
navios e aeronaves 

Fonte: Parlamento Europeu (EP 2007d) 
 
Além disso, foram feitas as seguintes recomendações em resposta à necessidade de medidas 
eficazes: 
 

• Centrar a atenção nos modos de transporte mais críticos, em particular no transporte 
rodoviário 

• Centrar a atenção nas zonas mais críticas do sistema de transportes, nomeadamente 
o áreas urbanas e metropolitanas congestionadas 
o corredores interurbanos principais em que se podem identificar a concentração de 

comércio e os fluxos de tráfego  
o áreas sensíveis em termos ambientais  

• Evitar abordagens descoordenadas através de uma combinação sofisticada de políticas, 
combinando políticas que se apoiam mutuamente e incluindo três áreas principais: 

o melhorias tecnológicas  (novas tecnologias e combustíveis alternativos) 
o instrumentos económicos (preços e tributação) 
o medidas favoráveis e amigas do ambiente 

• Planear políticas com tempos de implementação correctos; dar prioridade a suster a 
transferência modal para o transporte rodoviário pela aplicação de políticas eficazes de 
preços foi entendido como a medida mais promissora a curto prazo.  

 

5.2.2. Combinação de políticas: concentração em medidas fundamentais 
 
Como referido atrás, é urgente a necessidade de uma Combinação de Políticas sofisticada que 
combine políticas que se apoiam mutuamente. Para além da enorme variedade de medidas 
promissoras, será discutida na secção seguinte uma curta lista, não exaustiva, de elementos 
fundamentais da combinação de políticas atrás referida.  
 
5.2.2.1. Frete rodoviário, preços justos e transferência modal  
 
Dados os níveis actuais de emissões de GEE, a sua quota-parte na procura na área dos 
transportes e o seu crescimento previsível, comparativamente com outros modos de transporte, o 
sector dos transportes rodoviários (passageiros e mercadorias) é, geralmente, considerado o 
objectivo principal da acção política. Um primeiro passo importante deveria ser a abordagem do 
sector de transporte rodoviário de mercadorias. 
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Em Maio de 2006 foi adoptada a nova Directiva “Eurovinheta”41 para o transporte rodoviário de 
mercadorias. Além da harmonização de tarifas em todos os Estados-Membros e da 
uniformização de métodos de cálculo dos custos de infra-estruturas, a nova directiva dá muito 
maior ênfase ao princípio do “poluidor-pagador”. Permite uma maior diferenciação na 
tributação, tendo em conta os aspectos ambientais ou o congestionamento de tráfego, 
proporcionado, assim, aos Estados-Membros um instrumento para a gestão do tráfego. Em 
certas regiões, podem ser impostas portagens adicionais para enfrentar o problema dos danos 
ambientais, incluindo a má qualidade do ar, ou para investir em modos de transporte mais 
amigos do ambiente, como o ferroviário. No entanto, a aplicação plena desta directiva não é 
obrigatória. Só um pequeno número de Estados-Membros está parcialmente de acordo com a 
aplicação de regimes de tributação com base na distância percorrida para VPM, conforme 
sugerido pela Directiva “Eurovinheta”: a Áustria, a República Checa e a Alemanha estão a 
aplicar alguns elementos dos princípios “utilizador-pagador” e “poluidor-pagador”. Dado que os 
novos sistemas de preços dos VPM estão em vigor há pouco tempo, os impactos dos regimes de 
preços ainda não podem ser analisados detalhadamente. No entanto, já se notam algumas 
tendências nalguns países, em especial na Alemanha, para reduzir as viagens sem carga, 
aumentar os factores de carga e renovar as frotas mais rapidamente, tornando, assim, o 
transporte rodoviário mais eficiente em termos de consumo de energia por quilómetro.42 
 
Evidentemente que esta abordagem deve ser reforçada através da plena aplicação, em todos os 
países, do actual enquadramento legal e de alguns ajustamentos adicionais43 à directiva 
“Eurovinheta”. Permitir a plena integração dos custos externos no sector do transporte 
rodoviário44 parece ser, de longe, o passo mais importante. A actual directiva obriga a Comissão 
a apresentar, até 10 de Junho de 2008, um modelo abrangente, transparente e de aplicação geral 
para a avaliação de todos os custos externos, incluindo os ambientais, do ruído e do 
congestionamento de tráfego, e os custos relacionados com a saúde, e servir de base para 
cálculos futuros dos custos de infra-estruturas, devendo ser acompanhado por uma estratégia de 
implementação gradual para todos os modos de transporte. 
 
Por esta razão foi, portanto, realizado o estudo IMPACT para a DG TREN da Comissão 
Europeia. O estudo incluiu, numa das suas partes, um manual sobre o cálculo dos custos 
externos no sector dos transportes (CE Delft 2007). Fornece uma visão geral dos valores 
unitários calculados por diferentes estudos para todas as categorias de custos externos do 
transporte rodoviário e também de outros modos de transporte. De acordo com este manual, os 
custos externos resultantes do transporte rodoviário de mercadorias são substancialmente mais 
elevados do que os do transporte rodoviário de passageiros; variam muito conforme o tipo de 
veículo, as horas e a situação da rota e do tráfego; e estão, em média, acima dos custos de infra-
estrutura. Além disso, os custos globais do transporte rodoviário de mercadorias excedem a sua 
contribuição para a receita do governo através do pagamento de taxas e impostos. 
 
Tendo em conta os custos das alterações climáticas, o transporte rodoviário é responsável pelos 
seguintes valores apurados na Alemanha, a título de exemplo: 
 
                                                 
41  Directiva 2006/38/CE de 17 de Maio de 2006. 
42  Ver: EP 2008b. 
43  Tais como: tarifas muito diferenciadas com base no peso do veiculo, eixos do veículo, classe de emissão, horas, 

e secções específicas da infra-estrutura de forma a reflectir custos ambientais, de acidentes e congestionamento, 
índices mais elevados durante os períodos de hora de ponta e mais baixos fora das horas de ponta em áreas 
sensíveis, alargando as portagens a veículos pesados > 3,5 toneladas, alargando as portagens para abranger, 
passo a passo, toda a rede. 

44  A total internalização dos custos externos ainda não é autorizada pela directiva. As receitas das tarifas dos 
utilizadores ou de portagens podem não exceder, em geral, os custos de infra-estrutura. 
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Transporte Rodoviário – Custos das alterações climáticas45 
(em €/veículo-km) 

 
Automóveis de passageiros Veículos pesados de mercadorias (VPM)  
Custos unitários (variação) Custos unitários (variação) 

Urbano, gasolina 0,67 (0,19 - 1,2) ( - ) 
Urbano, diesel  0,52 (0,14 – 0,93) 2,6 (0,7 – 4,7) 
Interurbano, 
gasolina  

0,44 (0,12 – 0,79) ( - ) 

Interurbano, 
diesel  

0,38 (0,11 – 0,68) 2,2 (0,6 - 4) 

Fonte: CE Delft 2007, p. 103. 
 
No que respeita em particular ao transporte rodoviário, o argumento frequente é o de que os 
custos externos relacionados com os gases com efeito de estufa já estão completamente 
internalizados na Europa devido aos impostos relativamente elevados sobre os combustíveis e os 
veículos. No entanto, o estudo IMPACT afirma que: 
 
"(...) é de esperar que o sector dos transportes, incluindo o transporte automóvel de 
passageiros, contribua com a sua quota-parte de forma a alcançarem-se os objectivos a curto e 
médio prazos para a redução de CO

2 
na União Europeia. Se o pressuposto é usar a 

internalização dos custos externos como um instrumento político para melhorar a economia de 
combustível da frota europeia, estes custos externos têm de ser internalizados como uma tarifa 
adicional sobre combustíveis, veículos ou quilómetros percorridos. Neste contexto, continuar a 
internalizar os actuais impostos de circulação como internalizando custos externos climáticos 
não vai contribuir para se atingir o objectivo de reduzir as emissões de CO

2 
no sector dos 

transportes" (CE Delft 2007,83).  
 
Tendo em conta todos os custos externos no transporte rodoviário, o manual calculou os 
seguintes valores: 
 

Transporte rodoviário – custos externos totais46 
(em €/veículo -km) 

 
Automóveis de passageiros Veículos pesados de mercadorias (VPM)  
Custos unitários (variaçao) Custos unitários (variação) 

Dia, hora de 
ponta 

38,4 (8,4 – 63,9) 107,3 (33,7 - 187) 

Dia, fora da hora 
de ponta 

7,9 (3,5 – 13,3) 34,8 (22,5 - 67) 

Urbano 

Noite, fora da 
hora de ponta 

8,6 (4,1 – 14,8) 40,6 (28,2 – 80,9) 

Dia, hora de 
ponta 

14,1 (1,7 – 26,7) 54,4 (13,3 - 109) 

Dia, fora da hora 
de ponta 

4,1 (1,7 – 6,7) 19,4 (13,3 - 39) 

Interurbano 

Noite, fora da 
hora de ponta 

4,2 (1,8 – 6,8) 20,3 (13,6 – 39,9) 

Fonte: CE Delft 2007, p. 103. 
 

                                                 
45  Exemplos de valores para a Alemanha; para automóveis de passageiros: veículo médio (1,4-2 L), EURO-3, para 

VPM: camião >32 t, EURO-3, com base na valorização para 2010.  
46  Foram consideradas as seguintes categorias de custos pelo estudo IMPACT: Ruído, Congestionamento, 

Acidentes, Poluição do ar, Alterações climáticas, Processos a montante e a jusante, Natureza e paisagem, 
Poluição dos solos e da água. 
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O manual frisa que "existe consenso ao nível científico de que os custos externos dos 
transportes podem ser medidos por abordagens de melhores práticas e de que os números 
gerais (dentro de variações credíveis) estão prontos para utilização política" (CE Delft 2007, 
13).  
  
A internalização gradual dos custos externos para o transporte rodoviário de mercadorias 
poderia contribuir significativamente para promover políticas de transferência modal tendo em 
vista modos de transporte mais sustentáveis como uma prioridade importante47 do Livro Branco 
sobre Transportes. Poderia ainda constituir uma fonte de receita adicional para a difícil 
concretização48 dos 30 Projectos RTE-T, muitos dos quais centrados nas infra-estruturas 
ferroviárias e das vias de navegação interiores. 
 
5.2.2.2. Automóveis de passageiros, melhorias tecnológicas, comportamentos e 

preferências dos consumidores 
 
Os automóveis de passageiros são responsáveis, actualmente, por 12% do total de emissões de 
CO2 na UE. Embora a eficiência do consumo de combustível nos veículos de passageiros tenha 
melhorado, é necessário um esforço mais sustentado por parte da indústria automóvel. Parece 
claro que os fabricantes europeus e asiáticos de veículos automóveis não atingirão em 
2008/2009 o objectivo de emissões médias de 140 g de CO2/km. A nova proposta de 
regulamentação49 da Comissão, que estabelece um novo objectivo obrigatório para a emissão 
média em 130 g de CO2/km, constitui um desafio ainda maior para a indústria. Em conjunto 
com outras medidas, perspectiva-se o objectivo de 120 g de CO2/km até 2012, adoptado pelo 
Conselho Europeu em Junho de 2006. 
Do ponto de vista técnico, é facilmente exequível atingir valores ainda inferiores a 120 g de 
CO2/km. Já estão à venda vários automóveis eficientes em termos de consumo de energia. As 
preferências do consumidor, porém, colocam problemas à sua venda. A falta de progressos na 
redução de CO2 deve-se ao facto de pesarem mais, terem motores mais potentes e equipamento 
adicional exigidos pelos consumidores em prol do conforto e da segurança (p.e., ar 
condicionado). Além disso, nos últimos anos houve um aumento nas vendas de veículos todo o 
terreno (SUV) e outros veículos automóveis com elevados níveis de emissões. As melhorias 
tecnológicas, por parte da oferta, têm um enorme potencial para a redução de energia, se forem 
aplicadas para aumentar a economia de combustível mais do que para aumentar a potência do 
motor. No entanto, a AEA salientou que não se consegue chegar à necessária redução de GEE 
no sector dos transportes apenas através de medidas técnicas (AEA 2008). A gestão e, em 
especial, a limitação da procura da utilização de automóveis particulares serão cada vez mais 
importantes.  
 
Maiores incentivos fiscais relacionados directamente com as emissões de CO2 terão um papel 
fundamental no sentido de tornar os automóveis mais eficientes em termos de consumo de 
energia. Poderiam também ajudar a tornar mais atraentes para os clientes automóveis mais 
                                                 
47  A Agência Europeia do Ambiente salientou, no entanto, que os efeitos desejados das políticas de transferência 

modal devem ser analisados em detalhe e caso a caso, dado que em certos casos podem aumentar o volume de 
transporte ferroviário, p.e., sem diminuir o volume dos transportes rodoviários, aumentando, assim, a carga 
ambiental total. O relatório ASSESS na revisão intercalar do Livro Branco também chama a atenção para o 
facto de que a transferência modal pode ser muito útil mas não pode substituir acções adicionais sobre os 
actuais e os futuros modos de transporte que estão a crescer, tal como o transporte rodoviário, o transporte 
automóvel de passageiros e a aviação (ver: (EEA 2006, 20) e (EC, ASSESS 2005, 106 et seq.). 

48  EP 2008c. 
49  COM(2007)856. A proposta consiste num objectivo obrigatório de uma média de 130 g/km de emissões de 

GEE para os novos automóveis vendidos na UE, em conjunto com um sistema de taxas de penalização caso um 
fabricante não tenha reduzido a emissão média de GEE para valores abaixo de 130 g/km dos carros que vendeu 
depois de 2012. 
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pequenos e menos potentes. Estes incentivos podem ser encarados também como factores de 
pressão para que a indústria chegue mais rapidamente a melhorias tecnológicas. A Comissão 
propôs recentemente um sistema de taxas de penalização para os fabricantes de automóveis que 
não cumpram o objectivo de 130 g/km até 2012. Também estão a ser discutidas outras 
possibilidades, como o desenvolvimento de um regime de comércio de licenças de emissão de 
CO2 para os fabricantes de automóveis na UE, conforme recentemente proposto na literatura 
científica50, os chamados créditos negociáveis de mobilidade.51 
 
Além disso, são necessárias várias medidas complementares no que respeita à procura. Poderão 
mostrar-se eficazes neste contexto melhores práticas na comercialização e publicidade de 
automóveis, tornar a directiva de rotulagem de automóveis mais eficaz, clara e amiga do 
consumidor, e uma maior sensibilização para a poupança de combustível através de campanhas 
de informação e para uma eco-condução. No entanto, será muito difícil alterar os hábitos do 
consumidor sem mostrar sinais de um preço correcto. 
 
O aumento do parque automóvel52 na UE não só conduz ao abandono dos transportes públicos, 
como é também encarado pela AEA como um sintoma de que os transportes públicos não 
constituem alternativas genuínas. Mas, mesmo presumindo a existência de transportes públicos 
alternativos no futuro, os automóveis particulares continuarão a determinar a nossa mobilidade. 
A União Europeia deveria, portanto, desenvolver um ponto de vista claro e a longo prazo sobre 
a forma como entende a viabilidade da mobilidade individual independente das fontes 
convencionais de energia no futuro. A questão rside em saber que opções técnicas se devem usar 
para uma nova geração de sistemas de propulsão (p.e., veículos eléctricos ou a pilhas de 
combustível de hidrogénio); quando poderão ser produzidas em massa; e como se organizam, 
entretanto, os respectivos períodos de transição. Como com todas as outras opções – também 
para os veículos eléctricos ou a pilhas de combustível de hidrogénio – os impactos duradouros 
das GEE têm particular importância. Dependem muitíssimo, acima de tudo, da forma como o 
hidrogénio ou a electricidade são produzidos53. 
 
5.2.2.3. Biocombustíveis 
 
Há provas científicas crescentes de que os Biocombustíveis não são tão "verdes" como o prefixo 
"bio" pode sugerir. Em especial, os biocombustíveis da chamada ‘primeira geração' já não são 
encarados como a solução de primeira classe para o problema das alterações climáticas, como os 
peritos pensavam até há pouco tempo. Pelo contrário, são considerados, cada vez mais, como 
uma parte do problema. De acordo com estudos recentes, supõe-se que a redução líquida da 
emissão de GEE seja apenas de cerca de 50% em relação aos combustíveis convencionais que 
substituem. O crescimento intensivo de culturas biológicas e energéticas de elevado rendimento 
pode ser responsável pela libertação de outros gases com efeito de estufa, como o óxido nítrico, 
devido aos fertilizantes e à perda de bacias de carbono provocada pela desflorestação. 
Considerando ainda a pressão crescente sobre a terra, a água, o solo, a biodiversidade e os 
preços dos alimentos, causada pelas monoculturas destinadas aos biocombustíveis, os benefícios 
globais da primeira geração de biocombustíveis poderão até ser negativos. O potencial de 
atenuação dos GEE e a sustentabilidade dos biocombustíveis de segunda geração54 parecem ser 
muito melhores. No entanto, toda a cadeia de produção desses biocombustíveis tem de ser 

                                                 
50  Ver Dudenhöffer 2007, p. 20-24. 
51  Ver EP 2007d , p. 69. 
52  25% entre 1995 e 2005 
53  Ver o capítulo Transportes do último relatório do IPCC (IPCC, WG III, 2007, 345 e seg.). 
54  Por exemplo: conversão de fontes ligno-celulósicas  como ervas ou madeira em biocombustíveis. 
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avaliada com mais cuidado, tendo em conta a sustentabilidade global55. O desenvolvimento de 
critérios claros e firmes de sustentabilidade para os biocombustíveis é, por isso, indispensável.  
 
Uma análise da AEA mostra que os Estados-Membros da UE ainda estão longe de cumprir os 
actuais objectivos para os biocombustíveis. Além disso, comparados com o uso de biomassa 
para a produção de electricidade, os biocombustíveis parecem ter uma relação custo/eficácia 
menos favorável, como foi recentemente afirmado pela OCDE56.  
 
5.2.2.4. Cidades onde é agradável viver e uma nova cultura de mobilidade urbana  
 
Oitenta por cento da população europeia vive em áreas urbanas. Um total de 40% das emissões 
de CO2 relacionadas com o transporte é produzido em cidades europeias – particularmente com 
origem nos automóveis de passageiros. Daí que, em áreas urbanas, haja um elevado potencial 
para mais eficiência energética e redução de GEE nos transportes. A promoção de transferências 
para transportes sustentáveis não resulta apenas no desagravamento do congestionamento e da 
poluição nas cidades mas contribui também significativamente para a redução de emissões de 
GEE. A Comissão Europeia publicou recentemente um Livro Verde sobre a mobilidade 
urbana.57 Embora a mobilidade urbana releve sobretudo do princípio da subsidiariedade, a UE 
pode contribuir para uma mobilidade urbana sustentável através, nomeadamente, de programas 
de investigação e de melhores práticas, mas também de financiamentos da União Europeia. 
 
Transportes públicos de alta qualidade e seu financiamento 
 
De acordo com a UITP (União Internacional dos Transportes Públicos) as emissões dos 
transportes públicos por passageiro/km são entre 3,24 e 8,71 mais baixas quando comparadas 
com a utilização do automóvel privado de passageiros (UITP 2008, p. 3). Em horas de ponta, a 
vantagem dos transportes públicos é ainda maior58. Mas os transportes públicos devem 
constituir uma alternativa realista à utilização do automóvel particular. Têm de ser adequados às 
necessidades dos clientes. É necessário que os sistemas de transportes públicos melhorem 
continuamente de forma a atrair cada vez mais cidadãos. Quanto mais densa for a rede, maior a 
frequência, o número de ligações e a sua velocidade, o conforto, a informação, a segurança e a 
fiabilidade, mais utilizadores poderão ser convencidos a usar os transportes públicos. Ligações 
bem concebidas às áreas circundantes parecem ser também de particular importância. Para 
atingir estes objectivos são, por vezes, necessários investimentos significativos. Sistemas de 
tributação do congestionamento, como o de Londres, podem ajudar a suportar o custo usando as 
receitas em investimentos no transporte urbano. Algumas cidades já seguiram o exemplo de 
Londres; outras estão a pensar fazê-lo. Uma tributação sobre o congestionamento poderia ainda 
constituir uma ferramenta eficaz para a gestão da procura de transporte de automóveis 
particulares nas cidades com outros efeitos laterais positivos, como reduções da poluição 
atmosférica. 
 
Melhor integração das deslocações a pé e de bicicleta na mobilidade urbana. 
 
Estima-se que metade das deslocações de automóvel na UE-15 são de menos de 6 km, o que 
corresponde a cerca de meia hora se forem feitas de bicicleta (JEGTE, 2006)59. As deslocações a 
pé e de bicicleta poderiam ser alternativas reais para muitas destas pequenas deslocações. Uma 
                                                 
55  Pode encontrar uma visão geral concisa de combustíveis alternativos em PE 2007d, p. 23 e seg. Ver também: 

EEA 2008, p. 20 e seg. 
56  OCDE 2007, pp. 81-88. 
57  Livro Verde: para uma nova cultura da mobilidade urbana - COM(2007)0551. 
58  Até 27 vezes mais segundo a VDV alemã. 
59  A UITP calcula mesmo que 70% de todas as viagens de automóvel são inferiores a 4 km na UE (UITP 2008). 
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política específica para as deslocações de bicicleta poderia, assim, ter muito êxito na redução do 
trânsito automóvel nas cidades60. O uso de bicicletas depende de muitos factores; uma rede bem 
concebida e, acima de tudo, segura, de ciclovias parece ser, porém, da maior importância para 
taxas elevadas de circulação de bicicletas nas cidades. Na Dinamarca ou nos Países Baixos, a 
taxa de circulação de bicicletas é mais de dez vezes superior à taxa de França ou do Reino 
Unido61. Além disso, comparativamente com outros modos de transporte, a construção de infra-
estruturas para as deslocações a pé ou de bicicleta é muito mais eficiente em termos de custo. 
Simultaneamente estão a resultar em grandes ganhos na mobilidade. 
 
Planos de transportes urbanos sustentáveis  
 
O que se disse acima poderia ser integrado, em conjunto com uma grande variedade de medidas 
complementares, em planos de transportes urbanos sustentáveis (PTUS). Esses planos deveriam 
ser concebidos à medida das necessidades de cada área urbana e integrar também as áreas 
circundantes. Deveriam definir e estabelecer objectivos a médio e longo prazos e limite 
temporais para a mudança para formas mais sustentáveis de transportes urbanos. Deveriam 
ainda incentivar o desenvolvimento de sistemas de gestão de mobilidade e da utilização 
integrada do solo e o planeamento dos transportes para reduzir a expansão urbana. A UE poderia 
contribuir criando directrizes para esses PTUS. Para começar, a adopção de PTUS a um nível 
descentralizado regional/local e a medição regular das emissões de CO2 poderiam ser tornadas 
obrigatórias pela União Europeia nas principais áreas urbanas. 
 
5.2.2.5. Transporte marítimo e aviação 
 
Como atrás salientado, estes dois sectores têm crescido de forma constante e considerável nos 
últimos anos. Este crescimento irá continuar e dele resultarão maiores emissões de GEE. A 
questão da pegada de carbono da aviação e do transporte marítimo merece, portanto, maior 
atenção. 
 
Para abordar esta matéria no que se refere ao transporte marítimo e para manter as suas 
vantagens em termos de eficiência energética, foi recentemente proposta uma combinação de 
melhorias tecnológicas e medidas operacionais62. Calcula-se que melhorias tecnológicas na 
propulsão marítima e estruturas auxiliares, bem como medidas de abate operacional, tenham 
uma redução potencial de 20% para os navios velhos e de 30% para os novos. A maior 
velocidade dos navios, como reacção ao mercado globalizado dos transportes, altamente 
competitivo, é vista como um problema que enfraquece a vantagem da eficiência energética do 
transporte marítimo. A redução de velocidade e a optimização das cargas são encaradas, 
portanto, como medidas complementares. O mesmo se aplica à diferenciação ambiental das 
taxas portuárias (com base, por exemplo, na classe de emissão de CO2 do motor ou no tipo de 
combustível). O Parlamento Europeu requereu recentemente a incorporação do transporte 
marítimo no regime de comércio de licenças de emissão63. A determinação de um sistema 
adequado de monitorização de CO2 seria um primeiro e importante passo nessa direcção. 

                                                 
60  Por exemplo, entre 1999 e 2002 a cidade de Odense (população: 150 000) foi a cidade nacional oficial do 

ciclismo na Dinamarca. O projecto desenvolveu 50 iniciativas para promover o ciclismo. No decorrer do 
projecto, os cidadãos de Odense fizeram 35 milhões de novas viagens de bicicleta (cerca de 25 000 por dia), 
metade das quais eram feitas anteriormente por automóvel. Copenhaga é outro exemplo de cidade muito amiga 
do ciclismo. Ver EEA 2006; OCDE 2007. 

61  Na Dinamarca 936, nos Países Baixos 848 km/pessoa/ano, comparativamente com 75 km em França e no Reino 
Unido, e apenas 20 km em Espanha (EEA 2008, p. 31). 

62  EP 2007d, p. 21 e seg. 
63  Resolução do Parlamento Europeu de 12 de Julho de 2007 sobre uma futura política marítima para a União 

Europeia: uma perspectiva Europeia para os oceanos e os mares (A6-0235/2007 Relator: Willi Piecyk) 
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Embora as companhias aéreas tenham reduzido o seu consumo de combustível em 1%-2% por 
passageiro-quilómetro nos últimos dez anos, o crescimento do transporte aéreo significa que as 
emissões de GEE originadas pela aviação estão a aumentar muito mais rapidamente do que as 
que são geradas por outros modos de transporte. Se não se fizer nada, as emissões da aviação 
serão provavelmente, em 2020, o dobro das actuais. A incorporação da aviação no regime 
europeu de comércio de licenças de emissão (RCLE) está a ser preparada em co-decisão. Na sua 
primeira leitura, o Parlamento  Europeu aprovou o plano da Comissão para incluir o sector da 
aviação no regime europeu de comércio de licenças de emissão. Foi ainda mais longe ao reduzir 
o número de emissões autorizadas pelo RCLE para a aviação e eliminando a derrogação que 
permitia que os voos entre a UE e os países terceiros fossem abrangidos apenas um ano mais 
tarde do que os voos internos à União Europeia. Na opinião do Parlamento Europeu, todos os 
voos deveriam estar cobertos pelo RCLE a partir de 2011. Enquanto que a Comissão propôs o 
nivelamento dos subsídios do RCLE para as emissões de CO2 em 100 por cento da média anual 
de emissões dos operadores aéreos durante 2004-2006, o objectivo do PE foi o de reduzir para 
90% o número de emissões autorizadas pelo RCLE para a aviação. A inclusão da aviação no 
RCLE impulsionaria melhorias tecnológicas relativamente à fuselagem e aos motores, com uma 
potencial redução global de GEE estimada em até 50% em 2050, comparativamente com os 
padrões actuais de produção. 
 
A criação gradual do Céu Único Europeu  (adoptado em 2004), em especial a futura criação de 
blocos de espaço aéreo funcionais, e a modernização da infra-estrutura europeia de controlo do 
tráfego aéreo (SESAR) contribuirão para melhorar a eficiência energética da aviação. Espera-se 
que uma maior sofisticação da gestão do tráfego aéreo (ATM) e o uso mais eficiente de rotas 
reduzam significativamente os tempos de voo, o uso de combustível e os impactos climáticos64. 
Recentemente o Parlamento Europeu apelou ao estabelecimento de taxas diferenciadas com base 
nas emissões sobre as descolagens e aterragens nos aeroportos.  
 
Por fim, os consumidores já têm a possibilidade de participarem voluntariamente em programas 
de compensação de carbono65, que calcula as emissões individuais de voo e depois as 
‘neutraliza’ através da participação financeira em projectos que poupam aproximadamente a 
mesma quantidade de dióxido de carbono. Este parece ser um passo na direcção certa66. No 
entanto, para além das emissões directas, terão de ser abordados outros impactos da aviação 
(cobertura de emissões de NOx, rastos de condensação ou nuvens cirrus) nas alterações 
climáticas no futuro. 
 
5.2.2.6. Investigação e desenvolvimento tecnológico  
 
Considera-se que melhorar a eficiência energética da unidade de tracção, da aerodinâmica, 
aumentar a eficiência dos combustíveis e a sustentabilidade dos biocombustíveis, e reduzir as 
cargas nos veículos com a utilização de materiais leves têm um potencial significativo de 
redução para todos os modos de transporte. Para além das melhorias tecnológicas, como já se 
mencionou anteriormente, isto também se aplica, por exemplo, às unidades de tracção híbridas 
em autocarros urbanos e em veículos ligeiros ou pesados de mercadorias que operam 
principalmente em áreas urbanas. Os caminhos-de-ferro têm um potencial significativo de 

                                                                                                                                                            
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0343+0+DOC+XML+V0//EN 

64  A Comissão estima esta redução em 4,8 milhões de toneladas de CO2 por ano.  
65  Várias companhias aéreas estabeleceram iniciativas de compensação de carbono,  
       http://www.enviro.aero/Carbonoffsetting.aspx Existem, além disso, diversas outras iniciativas para a 

compensação do carbono, como, por exemplo, myclimate http://www.myclimate.org/?lang=en greenmiles 
http://www.greenmiles.de/ ou atmosfair http://www.atmosfair.de/index.php?id=9&L=3  

66  Algumas destas iniciativas calculam a compensação de carbono também para outros modos de transporte. 
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redução de GEE, embora já sejam mais eficientes em termos de consumo de energia do que a 
maior parte dos outros modos de transporte (no pressuposto dos actuais factores médios de 
carga). A redução da resistência aerodinâmica e do peso do comboio, além do desenvolvimento 
de uma nova geração de sistemas regeneradores de travagem com dispositivos de armazenagem 
de energia a bordo, são considerados promissores. Estão actualmente em curso vários programas 
de investigação da UE abrangendo todos os modos de transporte.67 O êxito da transformação 
desta investigação em tecnologia aplicada e o reforço da capacidade de investigação parecem 
ainda mais importantes, quando se considera o futuro crescimento dos transportes nos países em 
desenvolvimento. Estas melhorias tecnológicas poderiam atenuar o impacto deste crescimento. 
No entanto, o IPCC afirma muito claramente:  
 
"Mesmo com todas estas tecnologias e estes combustíveis melhorados, prevê-se que o petróleo 
mantenha a sua quota-parte dominante na utilização de energia nos transportes e que as 
emissões de GEE dos transportes vão continuar a aumentar no futuro. Só com profundas 
alterações no crescimento económico, mudanças comportamentais cruciais e/ou intervenções 
politicas de fundo as emissões de GEE dos transportes diminuirão substancialmente." (IPCC, 
WG III, 2007, 336) 

                                                 
67  O orçamento para financiamentos de investigação sobre transportes da UE para o período 2007 – 2013 é superior 

a 4 100 milhões de euros. Para mais informação, ver a página inicial do sítio da DG TREN  
http://ec.europa.eu/research/transport/index_en.cfm 
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6. O DESENVOLVIMENTO REGIONAL E AS ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS 

 

6.1. As Orientações Estratégicas para a aplicação dos Fundos 
Estruturais para o período 2007/2013: ponto de partida do 
combate das regiões contra as alterações climáticas 

 
Uma sondagem recente68 do Eurobarómetro revela que 84% dos inquiridos estimam que a 
política regional deve passar a preocupar-se com os grandes desafios que se colocam à Europa, 
entre os quais - à cabeça com 85% - as alterações climáticas. Com efeito, a amplitude e a 
complexidade dos fenómenos ligados às alterações climáticas apelam a que se redobrem 
esforços e a que se coordenem melhor as abordagens a todos os níveis: europeu, nacional, 
regional e local. Nos seus recentes Livros Verdes69 sobre as alterações climáticas e a energia 
sustentável, a Comissão Europeia estabeleceu grandes objectivos para a União com vista a 
enfrentar esses desafios. Embora a concretização dos objectivos se inscreva antes de mais a 
nível comunitário - coordenação das políticas da União Europeia no seu conjunto -, o papel das 
regiões não é menos essencial. Próximas de todos os actores envolvidos, as regiões constituem o 
terreno ideal onde podem concretizar-se as opções favoráveis às energias renováveis e às 
tecnologias energéticas de alto rendimento. 
 
Para a concretização dos objectivos europeus e internacionais, há portanto que combinar 
medidas "top-down" (descendentes) (objectivos de Quioto, directivas europeias) com uma 
abordagem "bottom-up" (ascendente) (acções descentralizadas) e que fornecer assim um apoio 
qualificativo e quantificativo aos objectivos defendidos. A melhoria do rendimento energético e 
da utilização das eco-energias promete assim múltiplas saídas positivas para a economia e o 
desenvolvimento regional: para além de uma maior segurança de aprovisionamento e de 
vantagens ecológicas, é fonte de novos investimentos, produtos e empregos.  
 
Os projectos que têm tido êxito no domínio da energia são muitas vezes projectos regionais e 
locais, pelo que essa experiência pode pelo seu lado influenciar as políticas energéticas 
europeias. Os novos programas em matéria de política de coesão, que arrancaram em Janeiro de 
2007, constituíram uma excelente ocasião para reforçar esse processo.  
 
As Orientações Estratégicas da Comissão Europeia para o período 2007-2013 colocam repetidas 
vezes a tónica na importância dos desafios energéticos para a concretização dos Objectivos de 
Lisboa e Gotemburgo. Ao apelarem a que se incentivem os investimentos que contribuem para 
os compromissos da UE relativamente a Quioto, preconizam que se trate a questão da utilização 
intensiva das fontes tradicionais de energia segundo três linhas de acção: 
- melhorar o rendimento energético e a difusão de modelos de desenvolvimento de fraca 

intensidade energética; 

- apoiar o desenvolvimento das energias renováveis, que podem constituir um trunfo para 
a UE e portanto reforçar a sua posição concorrencial, contribuindo simultaneamente para 
a concretização do objectivo de, até 2010, produzir 21% da electricidade a partir de 
fontes renováveis. 

                                                 
68  Sondagem Eurobarómetro realizada em Janeiro de 2008 nos 27 Estados-Membros. 
69  Adaptação às alterações climáticas na Europa – possibilidades de acção da União Europeia, COM(2007) 354 

final. Estratégia europeia para uma energia sustentável, competitiva e segura, COM(2006) 105. 
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- concentrar os investimentos nas fontes de energia tradicionais - e mais concretamente 
nas regiões do objectivo "Convergência" - nos projectos que visam desenvolver redes 
destinadas a minimizar as falhas do mercado. 

 
Entre 2007 e 2013, a Comissão Europeia injectará 9 mil milhões de euros em projectos no 
domínio da energia70: 4 800 milhões para as energias renováveis e 4 200 milhões para o 
rendimento energético (sobretudo na habitação) e para as medidas de gestão da energia. 54% do 
envelope total serão assim distribuídos: 20% na biomassa, 12% na energia solar, 13% na energia 
geotérmica, hidroeléctrica e outra, e 9% na energia eólica. Os restantes 46% serão investidos no 
rendimento energético. O que significa que, para as regiões elegíveis para o objectivo 
"Convergência", os investimentos para o período 2007-2013 serão 5 vezes superiores aos 
actuais. Para as elegíveis para o objectivo "Competitividade", a afectação será 7 vezes superior.  
 
Além disso, serão investidos 63 800 milhões de euros na ajuda à investigação e ao 
desenvolvimento, dos quais uma parte significativa se destina a projectos de incentivo da 
investigação em matéria de energias renováveis.  
 
Relativamente às despesas de investimento em energia na habitação, o Regulamento71 que rege 
o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) prevê que esse tipo de despesas seja 
reservado exclusivamente aos Estados-Membros que aderiram à UE depois de 1 de Maio de 
2004. Todavia, o Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, anunciou 
recentemente72 que a Comissão tinha a intenção de apresentar uma alteração ao referido 
regulamento. Estão em curso negociações com o serviço jurídico da Direcção-Geral Política 
Regional no sentido de rever o regulamento de aplicação, de forma a poder estender a medida 
aos antigos Estados-Membros, tanto na construção de edifícios novos como na reabilitação 
energética do parque existente. 
 
Em 25 de Fevereiro de 2008, na Conferência Anual da Comissão Europeia sobre "As regiões, 
protagonistas da mudança económica", 5 projectos foram galardoados com prémios RegioStars 
2008. Na categoria "Eficiência energética e energias renováveis" o prémio foi atribuído à 
ENERGIVIE (Alsácia, França). Este programa regional encoraja a procura de equipamento 
relacionado com as energias renováveis. Contribui, entre outras coisas, para a actualização das 
competências de profissionais dos sectores da energia solar, da energia da madeira e da 
construção, e inclui experiências para apoiar os edifícios de baixo consumo energético. 
Compreende ainda estudos sobre biocombustíveis, biogás e energia geotérmica. Foi atribuída 
uma Menção Especial à Unidade de Dessalinização flutuante, autónoma e amiga do ambiente 
(Egeu Meridional, Grécia). Este projecto permitiu desenvolver uma plataforma flutuante que 
utiliza energia proveniente de fontes renováveis e que produz água potável para as ilhas. 

 

                                                 
70 Anúncio feito por Danuta Hübner, Comissária responsável pela Política Regional, numa conferência de imprensa 
realizada em 20 de Fevereiro de 2008. 
71 Regulamento (CE) n° 1080/2006. 
72 Anúncio feito em 7 de Fevereiro de 2008. 
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6.2. A contribuição dos Fundos Estruturais 2000-2006 para a luta 
contra as alterações climáticas 

 
Foi iniciado pela Comissão do Desenvolvimento Regional um estudo73 intitulado "A utilização 
de energias sustentáveis e renováveis no quadro da política estrutural 2007-2013" destinado a 
alimentar o debate geral sobre a luta contra as alterações climáticas e a avaliar a contribuição 
dos Fundos Estruturais. 
 
Foram recolhidos dados nos 15 Estados-Membros envolvidos pela programação 2000-2006 com 
base no quadro global relativo ao contexto e às políticas energéticas. Os resultados revelaram-se 
muito variáveis de país para país. Todavia, as análises mostram a modesta parte das despesas 
dedicadas de facto às energias renováveis e sustentáveis: cerca de 1,16% da totalidade das 
despesas realizadas nos Programas Operacionais 2000-2006. Quanto às análises realizadas por 
outros autores sobre certos países com forte sensibilidade para as questões energéticas, saliente-
se que as previsões iniciais eram no mínimo três vezes superiores às despesas efectivamente 
realizadas. 
 
A análise dos dados quantitativos permitiu pôr em evidência a predominância de medidas e 
projectos relativos às energias renováveis comparativamente aos relativos à eficiência 
energética. Esta constatação pode explicar-se nomeadamente pela melhor visibilidade das 
energias renováveis, elemento mais atractivo para os responsáveis políticos.  
 
A análise quantitativa permitiu também salientar a importância da despesa "energia" afectada às 
pequenas e médias empresas (PME). Ainda há poucos anos a despesa energética era dedicada à 
melhoria das infra-estruturas e os recursos eram sobretudo destinados ao sector público ou às 
grandes sociedades de produção e distribuição. Os recursos financeiros dedicados às energias 
sustentáveis e renováveis são agora concedidos predominantemente às PME, que desenvolveram 
novas tecnologias, novos serviços e novos produtos.  
 
A análise qualitativa, pelo seu lado, mostrou que, em alguns Estados-Membros, era 
absolutamente impossível integrar os objectivos da energia nos objectivos de desenvolvimento 
económico. A energia e a inovação tecnológica, a energia e o desenvolvimento rural, a energia e 
o sector da construção, eis apenas alguns exemplos da forma como este sector ainda pode 
desenvolver-se consideravelmente e melhorar assim a qualidade da programação.  
 
A situação dos novos Estados-Membros suscita um interesse particular, dada a parte dos Fundos 
Estruturais que lhes é dedicada e a falta de experiência das suas autoridades de gestão. Contudo, 
a situação varia de Estado-Membro para Estado-Membro. Com efeito, os países bálticos afectam 
mais de 5% dos montantes financeiros às energias, enquanto que os outros países se contentam 
com percentagens bem inferiores. A análise dos diferentes documentos mostra um interesse 
crescente pelo tema da eficiência energética. Com efeito, este tema é coerente com as 
necessidades locais de reconversão do tecido da produção e do sector da construção em matéria 
de poupança de energia, mas também para a utilização da biomassa agrícola e florestal. 
 
A análise da programação 2000-2006 e das perspectivas para o próximo período nos antigos 
Estados-Membros permitiu identificar reagrupamentos homogéneos. Os países centro-europeus 
(Áustria e Alemanha) parecem ser os mais dinâmicos nos domínios da energia e do ambiente. O 
Reino Unido centrou os seus esforços sobretudo em direcção às empresas, enquanto que os 
                                                 
73 "A utilização de energias sustentáveis e renováveis no quadro da política estrutural 2007-2013", estudo 
elaborado pelo Parlamento Europeu (EP, 2007e). Este estudo está disponível por pedido a 
ipoldepb@europarl.europa.eu. 
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países escandinavos parecem ter estado mais atentos às zonas rurais. A França e o Benelux 
tiveram abordagens mais limitadas mas orientadas para temas específicos (edifícios públicos). 
Por fim, nos países mediterrânicos, salvo raras excepções, nota-se uma dificuldade em inserir na 
programação objectivos ambiciosos e coerentes em matéria de energia sustentável e renovável. 
 
A análise dos Quadros de Referência Estratégicos Nacionais (QREN) para o período 2007-2013 
mostra no entanto mudanças positivas. Em primeiro lugar, o montante dos recursos financeiros 
afectados às energias sustentáveis e renováveis parece estar a aumentar, as abordagens 
estratégicas parecem mais evidentes e, por fim, um maior número de regiões identifica a energia 
sustentável e renovável como uma prioridade ou uma medida específica. A questão é a de saber 
se essa melhoria será efectiva nos programas operacionais nacionais e regionais, assim como 
nos montantes financeiros autorizados e pagos. 
 
O estudo dos QREN revela fortes disparidades entre Estados-Membros. Alguns são inovadores, 
enquanto que outros têm dificuldades em sair dos esquemas tradicionais. Os dados financeiros 
disponíveis mostram um aumento do montante da despesa energética, embora continue muito 
limitada. O objectivo de 5% do montante dos Fundos Estruturais destinados às energias 
sustentáveis e renováveis parece estar a afastar-se; um objectivo mais modesto de 3% parece 
mais realista.  
 
Por fim, a identificação e a análise de 15 boas práticas permitiram evidenciar o papel estratégico 
das energias sustentáveis e renováveis no desenvolvimento de um território e das suas empresas. 
Para estas últimas, as energias sustentáveis e renováveis podem tornar-se um trunfo tecnológico 
importante em termos de redução dos custos e de aumento da sua competitividade, mas também 
em termos de desenvolvimento de novas oportunidades comerciais. 
 

6.3. As alterações climáticas nos recentes trabalhos da Comissão 
do Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu 

 
A Comissão do Desenvolvimento Regional elaborou uma série de relatórios e pareceres nestes 
últimos dois anos que testemunham a sua posição sistemática em defesa da integração da 
problemática das alterações climáticas e do encorajamento da utilização de energias sustentáveis 
e renováveis. 
 

6.3.1. Quarto relatório sobre a coesão74 
 
Este relatório identifica nomeadamente os principais desafios que a UE terá de enfrentar nos 
próximos anos. De entre estes destacam-se as alterações climáticas, que se traduzem num 
aumento da vulnerabilidade a catástrofes naturais em certas zonas, e o aumento dos preços da 
energia. São de esperar repercussões variáveis, que exigirão evidentemente respostas 
diferenciadas de região para região da UE.  
 
Os deputados estimam por outro lado que a UE, no futuro, estará cada vez mais confrontada 
com novos desafios que terão um forte impacto territorial, e as questões energéticas e climáticas 
ocuparão um lugar central entre estes últimos. 
 

                                                 
74 Relatório de iniciativa, Ambroise Guellec, PE A6-0023/2008. 
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6.3.2. Avaliação intercalar do Sexto Programa Comunitário de Acção no domínio 
do Ambiente75 

 
A Comissão do Desenvolvimento Regional apela a uma maior cooperação a nível comunitário 
no domínio da prevenção de catástrofes, em conformidade com o Sexto Programa Comunitário 
de Acção no domínio do Ambiente, e destaca a necessidade de um mecanismo eficaz de 
cooperação regional e inter-regional no domínio da prevenção de catástrofes naturais, bem como 
da reacção, gestão e assistência mútua em tais situações. Os deputados incentivam por outro 
lado a Comissão a incluir a prevenção de catástrofes entre os objectivos da sua estratégia com 
vista a fazer face ao problema das alterações climáticas. 
 
Recomendam também que, na implementação do Sexto Programa Comunitário de Acção no 
domínio do Ambiente, se tenha em conta a dimensão regional, nomeadamente no que se refere 
às acções relativas à adaptação às alterações climáticas e à sua mitigação. 
 

6.3.3. Fontes de energia convencionais e tecnologia energética76 
 
Este documento chama a atenção para o grande potencial em matéria de energias renováveis das 
regiões periféricas e ultraperiféricas vinculado às suas características geográficas e climáticas e 
insta a que se aproveite ao máximo esta situação que gera um potencial excepcional. 
 
Da mesma maneira, os deputados instam a Comissão, os Estados-Membros e as regiões a 
utilizarem efectivamente as possibilidades que lhes proporciona a política de coesão e a 
investirem em novas tecnologias energéticas, quer em energias renováveis quer em tecnologias 
para os combustíveis fósseis sustentáveis ("centrais com emissões zero"). 
 
6.3.4. Estratégia europeia para uma energia sustentável, competitiva e segura - 

Livro Verde77 
 
Os deputados insistem em que uma política energética comum deve dar prioridade absoluta à 
eficiência energética, assim como a fontes de energia renováveis e descentralizadas. Destacam a 
importância fulcral das autoridades locais e regionais e o potencial papel que poderiam 
desempenhar no tocante às medidas relativas, nomeadamente, ao desempenho energético dos 
edifícios. Convida também as autoridades locais e regionais a utilizarem infra-estruturas e 
serviços o mais eficientes possível do ponto de vista energético em, por exemplo, sistemas de 
iluminação exterior e transportes públicos. 
 
A Comissão do Desenvolvimento Regional insiste por outro lado na concessão de apoio 
integrado e contínuo às autoridades locais e regionais relativamente a medidas de eficiência 
energética e sustentabilidade no contexto de todos os regimes de financiamento europeus, em 
particular os Fundos Estruturais, o 7° PQ de Investigação, o programa "Energia Inteligente - 
Europa" (EIE) e, em geral, tudo o que diz respeito às actividades do Banco Europeu de 
Investimento (BEI). 

                                                 
75 Parecer, Rumiana Jeleva, PE 398.438v01-00. 
76 Parecer, Pleguezuelos Aguilar Francisca, PE 388.628v01-00. 
77 Parecer, Oldrich Vlasak, PE 378.707v01-00. 
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6.3.5. Estratégia temática sobre ambiente urbano78 
 
Os deputados estimam que a implementação de uma abordagem integrada na gestão do 
ambiente urbano, englobando a vertente "Transportes urbanos", deveria servir de critério de 
concessão de recursos a título dos Fundos Estruturais e de empréstimos do Banco Europeu de 
Investimento. 
 

6.4. Redes europeias que visam a promoção das energias 
renováveis junto das regiões 

 
A curta lista que se segue não pretende ser exaustiva. As redes a seguir referidas foram 
seleccionadas tendo em conta que dispõem de uma perspectiva global sobre as questões ligadas 
à energia e ao ambiente, e sobretudo porque uma grande parte das suas actividades é dedicada às 
regiões. 

6.4.1. Conselho Europeu das Energias Renováveis (CEER) 
 
O CEER79 controla as indústrias, as associações e os institutos de investigação activos nos 
sectores da bioenergia e das energias hidroeléctrica, geotérmica, oceânica, solar e eólica. Os 
seus objectivos são os seguintes: 

- agir enquanto fórum para o intercâmbio de informações; 

- fornecer informações e conselhos sobre as energias renováveis aos responsáveis políticos 
locais, regionais, nacionais e internacionais; 

- desencadear iniciativas políticas com vista à criação dos quadros de referência relativos 
às fontes de energia renováveis; 

- promover tecnologias, produtos e serviços europeus nos mercados mundiais.  

Para alcançar estes objectivos, o CEER está a trabalhar numa série de projectos e organiza 
regularmente conferências, workshops e eventos.  
 

6.4.2. Rede das Cidades "Energie-Cités" 
 
Energie-Cités80 é uma rede de autoridades locais europeias que visa a promoção de políticas 
energéticas sustentáveis. Conta 150 membros de 24 países europeus, representando mais de 500 
cidades. Tem como objectivos: 

- reforçar o papel, o poder e as competências das cidades no domínio da eficiência 
energética, da promoção das energias renováveis e da protecção do ambiente; 

- animar o debate nas áreas da energia, do ambiente e da política urbana, bem como 
formular propostas; 

-  desenvolver as iniciativas das cidades através de intercâmbios de experiências, 
transferências de saber-fazer e montagens de projectos. 

 

                                                 
78 Parecer, Gisela Kallenbach, PE 371.922v01-00. 
79 Para mais informações consultar: http://www.erec-renewables.org/. 
80 Para mais informações consultar: http://www.energie-cites.org/. 
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6.4.3. FEDARENE  
 
A rede europeia FEDARENE81 representa organismos locais e regionais que desenvolvem, 
coordenam e facilitam acções nos domínios da energia e do ambiente. Actualmente, mais de 50 
regiões inovadoras de 17 Estados-Membros colaboram no seu seio e trocam entre si boas 
práticas e saber-fazer.  
 

6.4.4. ISLENET 
 
A ISLENET82 reúne as autoridades regionais das ilhas europeias que apoiam as energias 
renováveis e a gestão sustentável. Promove activamente a implementação de estratégias e 
projectos dedicados às energias renováveis. Estes exercem uma importante influência sobre o 
desenvolvimento económico local, utilizando simultaneamente uma abordagem de gestão 
sustentável.  
 

                                                 
81 Para mais informações consultar: http://www.fedarene.org/. 
82 Para mais informações consultar: http://www.europeanislands.net/. 
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