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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS – SÍNTESE DOS FACTOS E CONCLUSÕES 

A economia circular constitui um novo conceito político europeu que tem como objetivo a 

reforma estrutural da nossa economia, passando de um modelo que consiste em «Tomar-

Produzir-Dispor» para um modelo cíclico mais consentâneo com os sistemas vivos. Por 

conseguinte, a fim de efetuar esta transição e reformular o nosso futuro, em dezembro de 2015 

a Comissão Europeia publicou o Plano de Ação para a Economia Circular, um quadro 

abrangente de políticas públicas da UE que visa redefinir a nossa abordagem social da 

produção e do consumo de bens e serviços. Sendo uma das principais políticas europeias, a 

política de coesão é considerada uma das principais fontes de investimento. Além disso, no 

que se refere aos princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade, a política de coesão 

fornece igualmente as melhores ferramentas de execução da economia circular. Enquanto 

espinha dorsal da política de coesão, a governação a vários níveis funciona segundo o mesmo 

princípio. Por conseguinte, estas duas políticas públicas regem-se pela mesma lógica e devem 

complementar-se mutuamente, sem deixar de atingir os seus objetivos políticos. Há que 

reconhecer e reforçar os instrumentos estratégicos de ambas as políticas, a fim de tirar o 

máximo partido do potencial em questão. 

O papel da política de coesão na promoção da economia circular 

Durante a preparação do período de programação de 2014-2020, a economia circular não foi 

reconhecida como domínio de ação prioritário na União Europeia. Por conseguinte, após a 

adoção do Plano de Ação para a Economia Circular, foram envidados esforços no sentido de 

reconhecer o potencial de investimento pertinente e disponível no âmbito dos FEEI que 

pudesse ser direcionado, em larga medida, para a implementação da economia circular.  

A fim de melhorar a gestão dos resíduos e concentrar as atenções na prevenção, reutilização e 

reciclagem dos resíduos, as melhores opções de tratamento de resíduos na União Europeia, 

existe um potencial de investimento de 5,5 mil milhões de euros, para além do investimento 

de 2,3 mil milhões de euros em processos de produção ecológicos e na eficiência na utilização 

eficiente dos recursos pelas PME. A política de coesão pode estimular a reutilização dos 

recursos hídricos mediante a afetação de um montante de 15 mil milhões de euros para 

investimentos no setor da água durante o período de 2014-2020. Existem igualmente 

importantes oportunidades de financiamento no âmbito da investigação e da inovação e a 

economia circular constitui uma prioridade nas estratégias de especialização inteligente que 

orientam estes investimentos.  

A economia circular como motor do desenvolvimento regional sustentável 

Todas as cidades e todos os municípios da União Europeia impulsionarão as medidas no 

domínio da economia circular. As autoridades locais e regionais estão mais próximas dos 

cidadãos e dos desafios locais, pelo que dispõem de uma melhor perspetiva dos desafios e das 

oportunidades existentes a nível local. Por conseguinte, é extremamente importante assegurar 

uma autonomia funcional e financeira adequada das autoridades locais e regionais, 

especialmente no que se refere ao seu direito de preparar e implementar as suas próprias 

estratégias de desenvolvimento, nomeadamente o Desenvolvimento Local de Base 

Comunitária (CLLD) e o Investimento Territorial Integrado (ITI), a fim de ajudar as partes 

interessadas a combinar fluxos de financiamento e a planear iniciativas locais orientadas para 

a economia circular. 
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A conceção dos sistemas é um dos princípios básicos da economia circular, uma vez que a 

transição de um modelo linear de economia para um modelo circular apenas poderá ser 

alcançada através da cooperação e da conexão dos modelos empresariais e de produção. O 

relatório destaca igualmente o papel das PME, que conhecem melhor os mercados locais e 

podem organizar ações de sensibilização para práticas positivas através de cooperação com as 

comunidades, gerar valor e criar postos de trabalho sustentáveis a nível local. Através da 

inovação e do desenvolvimento, as PME proporcionam ao mercado e à sociedade novas 

soluções e modelos de negócios circulares. Neste contexto, recorrem à política de coesão, 

nomeadamente à especialização inteligente e às sinergias com o Horizonte 2020, os Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento, bem como a investimentos induzidos pelo Banco 

Europeu de Investimento (BEI) e pelo Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento 

(BERD), entre outros. Cumpre apoiar estes esforços e adaptar ambas as políticas neste 

sentido, de modo a que as inovações de hoje se tornem a realidade de amanhã. Infelizmente, 

verifica-se ainda uma escassez de procura no que respeita a produtos e serviços circulares, 

muitas vezes por serem mais caros do que os produtos e serviços lineares, sem que se tenha 

em conta as externalidades negativas destes últimos. Os contratos públicos ecológicos, em 

combinação com a contratação circular, constituem um excelente instrumento de promoção 

dos mercados da economia circular por parte das autoridades públicas.   

Além disso, a abordagem macrorregional é fundamental para concretizar a cooperação e a 

coordenação regional, oferecendo também uma oportunidade para a criação de mercados 

regionais, nomeadamente de matérias-primas secundárias. Por conseguinte, há que 

racionalizar a criação de capacidades conjuntas, por exemplo no que se refere à regeneração 

de óleos usados e a outras capacidades de reciclagem. Os programas de cooperação 

transfronteiriça e transacional são fundamentais para promover a cooperação interregional no 

contexto das atividades da economia circular, estimular a simbiose industrial, a sensibilização 

e o intercâmbio de conhecimentos e das melhores práticas. 

Todas estas medidas têm como objetivo tornar as nossas regiões e comunidades locais mais 

resistentes e competitivas nos mercados globais. A economia circular gera empregos a nível 

local e modelos comerciais que estão no cerne da União Europeia, nas suas regiões e nos seus 

municípios locais. Uma das principais condições prévias para a consecução de um modelo de 

economia circular plenamente funcional é o aumento da produção local e sustentável de 

energia, reforçando simultaneamente a eficiência na utilização dos recursos e o fluxo de 

materiais recuperados. As fontes de energia renováveis são um dos pilares fundamentais da 

economia circular, representando um dos mais importante investimentos indiretos na 

economia circular com um potencial considerável para impulsionar o emprego verde a nível 

local. 

A bioeconomia, enquanto domínio de intervenção pública europeia consolidado, consiste em 

medidas estratégicas cruciais que podem contribuir de forma significativa para a 

implementação da economia circular. A mudança para matérias-primas biológicas e métodos 

de transformação biológicos poderia poupar até 2,5 mil milhões de toneladas de equivalente 

CO2 por ano até 2030, reduzindo simultaneamente a dependência dos combustíveis fósseis, 

que constitui um importante desafio a longo prazo da União Europeia. Os materiais de base 

biológica, biodegradáveis e compostáveis, assim como os materiais permanentes, são 

importantes para conseguir uma utilização mais eficiente dos recursos e uma melhor 

conservação dos materiais de valor em fluxos circulares. O potencial de inovação futura 

reside na concretização de uma gestão mais eficiente das existências biológicas, bem como na 
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eliminação progressiva de substâncias tóxicas de todos os materiais. 

Uma das primeiras medidas legislativas com vista à implementação do Pacote da Economia 

Circular foi o Pacote «Resíduos», que definiu várias disposições necessárias para o tratamento 

adequado dos resíduos, que constitui o principal desafio para os municípios e para as regiões. 

A concretização dos objetivos definidos no Pacote «Resíduos» beneficiará, inevitavelmente, 

do apoio financeiro da política de coesão. Tendo em conta as taxas de reciclagem 

estabelecidas a nível europeu e o prazo de implementação previsto, é necessário concentrar os 

investimentos nos níveis superiores da hierarquia dos resíduos, de modo a conseguir alcançar 

os objetivos e evitar limitações tecnológicas a longo prazo. Os Estados-Membros devem 

utilizar estratégias em matéria de economia circular e planos de gestão de resíduos a nível 

nacional, enquanto instrumentos estratégicos a longo prazo que podem fornecer orientações 

claras a todas as partes interessadas e indicar à Comissão Europeia que estão no caminho 

certo para a consecução da economia circular. 

O desperdício alimentar é globalmente reconhecido como um importante problema 

económico e ético que deve ser combatido em todas as fases das cadeias de valor alimentar. A 

União Europeia regista atualmente um desperdício anual de 173 quilos de alimentos por 

pessoa, o que representa 20 % da produção alimentar anual na Europa. As medidas a nível 

local revelaram-se muito eficazes para fazer face a este desafio global, como o demonstram 

alguns casos de sucesso e os projetos implementados a nível da Europa. Por conseguinte, 

importa aumentar as oportunidades de financiamento que abordam este importante domínio 

político. 

A deposição de lixo também se tem revelado um dos principais desafios a nível global, que 

habitualmente tem maior impacto nas comunidades locais e na sua qualidade de vida. 

Algumas estimativas mostram que a limpeza custa a cada contribuinte europeu cerca de 25 

euros por ano, podendo ascender a 54 euros por ano em alguns Estados-Membros. O combate 

à deposição de lixo deve ser promovido e financiado através dos FEEI, uma vez que 

produzem benefícios tanto a nível ambiental como a nível social. Os estratos mais pobres da 

sociedade são os mais prejudicados pela inação. Além disso, a resolução do problema do lixo 

marinho tem de começar pela prevenção do lixo nos solos. 

A economia circular na política de coesão pós-2020  

A política de coesão e a economia circular não estão relacionadas apenas com políticas de 

infraestruturas, mas também com a coesão social e a solidariedade. Fornecem respostas aos 

desafios que as comunidades locais e regionais enfrentam no que diz respeito à forma de 

combater as questões mais importantes relacionadas com o clima. Por conseguinte, o presente 

relatório considera a introdução de uma nova disposição de condicionalidade ex ante com 

vista à concretização da economia circular no quadro da política de coesão, de modo a 

permitir que os novos programas operacionais reflitam de melhor forma os princípios da 

economia circular. O relatório solicita a aplicação de uma metodologia de desempenho 

pertinente que permita acompanhar de forma rigorosa o contributo da política de coesão para 

a concretização da economia circular e apela ao aumento significativo das despesas 

relacionadas com a economia circular e com o clima no âmbito da política de coesão pós-

2020. 
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a política de coesão e a economia circular 

(2017/2211(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia (TUE), nomeadamente o artigo 3.º, e o 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), nomeadamente os artigos 

4.º, 11.º, 174.º a 178.º, 191.º a 349.º, 

– Tendo em conta o Acordo de Paris, a Decisão 1/CP.21 e a 21.ª Conferência das Partes 

(COP21) na CQNUAC, bem como a 11.ª Conferência das Partes na qualidade de 

Reunião das Partes no Protocolo de Quioto (MOP11), realizada em Paris, França, de 30 

de novembro a 11 de dezembro de 2015, 

– Tendo em conta o artigo 7.º, n.º 2, e o artigo 11.º, n.º 2, do Acordo de Paris, que 

reconhece as dimensões local, infranacional e regional das alterações climáticas e da 

ação climática, 

– Tendo em conta os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 

Unidas, nomeadamente o objetivo 7 (garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, 

sustentáveis, modernas e a preços acessíveis para todos) e o objetivo 11 (tornar as 

cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis), 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que estabelece disposições comuns relativas ao 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de 

Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu 

dos Assuntos Marítimos e das Pescas, que estabelece disposições gerais relativas ao 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de 

Coesão e ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, e que revoga o 

Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Conselho (a seguir designado «Regulamento 

Disposições Comuns»)1, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1301/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de dezembro de 2013, relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional e que estabelece disposições específicas relativas ao objetivo de investimento 

no crescimento e no emprego, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1080/20062,  

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1304/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de dezembro de 2013, relativo ao Fundo Social Europeu e que revoga o 

Regulamento (CE) n.º 1081/2006 do Conselho3, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1299/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de dezembro de 2013, relativo às disposições específicas aplicáveis ao 

apoio prestado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional ao objetivo da 

                                                 
1 JO L 347 de 20.12.2013, p. 320. 
2 JO L 347, de 20.12.2013, p. 289. 
3 JO L 347, de 20.12.2013, p. 470. 



 

PR\1147890PT.docx 7/12 PE619.126v02-00 

 PT 

Cooperação Territorial Europeia4, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1302/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que altera o Regulamento (CE) n.º 1082/2006 

relativo aos agrupamentos europeus de cooperação territorial (AECT), no que se refere 

à clarificação, à simplificação e à melhoria da constituição e do funcionamento desses 

agrupamentos5, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1300/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de dezembro de 2013, relativo ao Fundo de Coesão e que revoga o 

Regulamento (CE) n.º 1084/2006 do Conselho6, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do 

Conselho7, 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 26 de janeiro de 2017, intitulada «O 

papel da produção de energia a partir de resíduos na economia circular» 

(COM(2017)0034), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 26 de janeiro de 2017, intitulada 

«Relatório sobre a aplicação do Plano de Ação para a Economia Circular» 

(COM(2017)0033), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 14 de dezembro de 2015, intitulada 

«Investir no emprego e no crescimento – maximizar o contributo dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento» (COM(2015)0639), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 2 de dezembro de 2015, intitulada 

«Fechar o ciclo – plano de ação da UE para a economia circular» (COM(2015)0614), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 2 de julho de 2014, intitulada «Para 

uma economia circular: programa para acabar com os resíduos na Europa» 

(COM(2014)0398), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 2 de julho de 2014, intitulada «Plano 

de Ação Verde para as PME – Permitir às PME transformar os desafios ambientais em 

oportunidades de negócio» (COM(2014)0440), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 3 de março de 2010, intitulada 

«Europa 2020: Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo» 

(COM(2010)2020), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 13 de fevereiro de 2012, intitulada 

«Inovação para um Crescimento Sustentável: Bioeconomia para a Europa» 

                                                 
4 JO L 347, de 20.12.2013, p. 259. 
5 JO L 347, de 20.12.2013, p. 303. 
6 JO L 347, de 20.12.2013, p. 281. 
7 JO L 298, de 26.10.2012, p. 1. 
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(COM(2012)0060), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 10 de julho de 2012, intitulada 

«Cidades e comunidades inteligentes – Parceria Europeia de Inovação» 

(COM(2012)4701), 

– Tendo em conta o estudo encomendado pela Comissão, de dezembro de 2017, intitulado 

«Integração das questões ambientais nos fundos da política de coesão (FEDER, FSE, 

FC) – Resultados, evolução e tendências ao longo de três períodos de programação 

(2000-2006, 2007-2013, 2014-2020)», 

– Tendo em conta a sua resolução, de 16 de fevereiro de 2017, intitulada «Investir no 

emprego e no crescimento – maximizar o contributo dos Fundos Europeus Estruturais e 

de Investimento: avaliação do relatório nos termos do artigo 16.º, n.º 3, do Regulamento 

relativo às Disposições Comuns8, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 13 de setembro de 2016, sobre a Cooperação 

Territorial Europeia - melhores práticas e medidas inovadoras9, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 6 de julho de 2016, sobre sinergias para a inovação: 

os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, o Programa Horizonte 2020 e outros 

fundos da União no domínio da inovação e programas da UE10, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 9 de julho de 2015, sobre a eficiência na utilização 

dos recursos: transição para uma economia circular11, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 19 de maio de 2015, sobre as oportunidades de 

crescimento verde para as PME12, 

– Tendo em conta a Declaração sobre «Ilhas inteligentes», de 28 de março de 2017, 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, bem como o artigo 1.º, n.º 1, alínea e), 

e o anexo 3 da Decisão da Conferência dos Presidentes, de 12 de dezembro de 2002, 

sobre o processo de autorização para elaborar relatórios de iniciativa, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional e o parecer da 

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A8-0000/2018), 

A. Considerando que as autoridades locais e regionais estão na linha da frente da transição 

para a economia circular e que o seu contributo é fundamental para concretizar esta 

mudança; 

B. Considerando que a transição para uma economia mais forte e mais circular constitui 

um desafio para todas as regiões da Europa, mas apresenta igualmente oportunidades 

                                                 
8 Textos aprovados, P8_TA(2017)0053. 
9 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0321. 
10 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0311. 
11 JO C 265 de 11.8.2017, p. 65. 
12 JO C 353 de 27.9.2016, p. 27. 
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consideráveis para estas regiões;   

C. Considerando que o cumprimento das metas do Acordo de Paris implica uma mudança 

para uma economia mais circular; 

D. Considerando que a política de coesão oferece não só oportunidades de investimento 

para dar resposta às necessidades locais através dos Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento (FEEI), mas também um quadro político integrado para ajudar as regiões 

europeias a fazerem face aos múltiplos desafios que se colocam ao seu 

desenvolvimento, nomeadamente através do apoio à utilização eficiente dos recursos e 

ao desenvolvimento sustentável, bem como à cooperação territorial e ao reforço das 

capacidades; 

E. Considerando que o atual quadro legislativo para a política de coesão não faz referência 

à transição para a economia circular como objetivo e que o desenvolvimento sustentável 

é um princípio horizontal para a utilização dos FEEI, tal como definido no artigo 8.º e 

no Quadro Estratégico Comum (Anexo I) do Regulamento Disposições Comuns;  

F. Considerando que muitos dos objetivos temáticos estabelecidos para que os FEEI 

cumpram a Estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo, assim como as condicionalidades ex ante conexas, são importantes para os 

objetivos da economia circular; 

G. Considerando que o artigo 6.º do Regulamento Disposições Comuns obriga as 

operações apoiadas pelos FEEI a cumprir o direito da União aplicável e a legislação 

nacional relacionada com a sua aplicação, incluindo a legislação ambiental; 

O papel da política de coesão na promoção da economia circular 

1. Observa que, segundo o relatório da Comissão sobre a aplicação do Plano de Ação para 

a Economia Circular, o apoio da UE à inovação, às PME, à economia hipocarbónica e à 

proteção ambiental para o período 2014-2020 ascende a 150 mil milhões de EUR e 

muitos destes domínios estão a contribuir para a concretização da economia circular; 

2. Lamenta, contudo, que, como sublinha um estudo encomendado pela Comissão, o atual 

quadro político não permita determinar o contributo integral da política de coesão para a 

economia circular; constata, a este respeito, que a definição das categorias existentes de 

«domínios de intervenção» utilizadas para as dotações financeiras não abrangem a 

economia circular como tal; 

3. Observa que muitas regiões utilizaram as suas estratégias de especialização inteligente 

para definir prioridades relacionadas com a economia circular e orientar os seus 

investimentos na investigação e na inovação no âmbito da política de coesão para a 

realização deste objetivo; 

4. Congratula-se com a criação de um Centro Europeu de Excelência para a Utilização 

Eficiente dos Recursos para as PME; 

5. Reitera a sua opinião, segundo a qual a economia circular vai mais além da mera gestão 

de resíduos e abrange domínios como os empregos verdes, as energias renováveis, a 
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utilização eficiente dos recursos, a bioeconomia, a gestão dos recursos hídricos, a 

eficiência energética, o desperdício alimentar, o lixo marinho, a investigação e o 

desenvolvimento e a inovação em domínios conexos; reconhece, contudo, que as 

infraestruturas de resíduos são um elemento crucial para a redução dos padrões lineares 

de produção e consumo; 

6. Sublinha a existência e a importância de uma condicionalidade ex ante relativa aos 

FEEI no que respeita à «promoção de investimentos sustentáveis do ponto de vista 

económico e ambiental no setor dos resíduos»; lamenta, contudo, a negligência a nível 

da hierarquia dos resíduos e a falta de uma boa avaliação ambiental dos resultados a 

longo prazo num número significativo de casos cofinanciados pelos FEEI; 

7. Salienta a importância de aplicar a hierarquia dos resíduos como pré-requisito para 

concretizar a economia circular; reconhece, além disso, a tendência negativa de 

investimento dos FEEI em níveis inferiores da hierarquia de resíduos, em particular em 

instalações de tratamento mecânico e biológico (TMB) e na incineração, o que pode dar 

lugar à criação de sobrecapacidades e a uma limitação tecnológica a longo prazo, 

comprometendo a concretização dos objetivos da UE em matéria de reciclagem; 

A economia circular como motor do desenvolvimento regional sustentável  

8. Salienta a importância do princípio da parceria e o papel importante das partes 

interessadas durante a elaboração dos acordos de parceria e dos programas operacionais; 

apela a um verdadeiro envolvimento dos parceiros nos processos políticos e solicita que 

os objetivos relacionados com a economia circular sejam devidamente incorporados nos 

documentos de programação; 

9. Constata que os projetos relacionados com a economia circular que receberam apoio da 

política de coesão trouxeram maiores benefícios às regiões mais desenvolvidas; 

incentiva, por conseguinte, as regiões menos desenvolvidas a redobrarem os seus 

esforços no sentido de concretizar o salto tecnológico através da implementação de um 

maior número de projetos que satisfaçam os princípios da economia circular; 

10. Sublinha o potencial da bioeconomia em termos de desenvolvimento regional; apela a 

um maior recurso aos FEEI para a aplicação das inovações existentes, fomentando ainda 

mais a inovação no desenvolvimento de materiais de base biológica, biodegradáveis e 

compostáveis produzidos a partir de existências biológicas geridas de forma sustentável; 

11. Solicita um melhor acesso ao financiamento por parte das autoridades locais para 

permitir que sejam realizados investimentos em empregos verdes e na transição 

energética a nível local, nomeadamente na eficiência energética, na distribuição 

descentralizada de energia e na economia circular; 

12. Salienta que, de uma amostra de 32 programas operacionais examinados no âmbito de 

um estudo sobre a integração das questões ambientais nos fundos da política de coesão, 

nove abordam a economia circular e seis os empregos verdes; congratula-se com os 

esforços em curso por parte das autoridades nacionais e regionais, mas, ao mesmo 

tempo, insta os Estados-Membros a integrarem melhor a economia circular nos seus 

programas operacionais e acordos de parceira;  
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13. Considera que a futura programação dos FEEI deve ser mais bem articulada com os 

planos nacionais em matéria de energia e clima para 2030; 

14. Insta os Estados-Membros a promoverem a cooperação transfronteiriça, nomeadamente 

através da Cooperação Territorial Europeia (CTE), tendo em vista a implementação de 

projetos no domínio da economia circular; 

15. Destaca o potencial contributo das estratégias macrorregionais para a concretização da 

economia circular, não só nos Estados-Membros mas também em países terceiros 

situados na mesma zona geográfica; salienta que essas estratégias podem apoiar a 

criação de um mercado de matérias-primas secundárias para a União; 

16. Reitera a sua opinião, segundo a qual é importante desenvolver e manter de forma 

adequada as capacidades das autoridades públicas locais, regionais e nacionais, algo 

extremamente relevante também para a transição para uma economia circular; destaca o 

papel importante que a assistência técnica poderá desempenhar neste domínio; 

17. Salienta a importância da contratação pública ecológica como motor da economia 

circular, com um mercado potencial anual estimado em 1,8 biliões de euros, destinados 

a obras públicas, bens e serviços13; 

18. Incentiva as autoridades regionais e locais a realizarem novos investimentos na 

educação e na sensibilização sobre os benefícios e as vantagens de todas as medidas 

destinadas a implementar a economia circular através de projetos da política de coesão, 

reforçando a participação dos cidadãos e influenciando o comportamento dos 

consumidores; 

A economia circular na política de coesão pós-2020 

19. Insta a Comissão, na perspetiva do próximo período de programação, a aplicar uma 

metodologia de desempenho pertinente, que permita acompanhar de forma rigorosa o 

contributo da política de coesão para a concretização da economia circular; 

20. Insta a Comissão a formular, no futuro quadro da política de coesão, uma nova 

disposição de condicionalidade ex ante relativa à consecução da economia circular, por 

exemplo através do desenvolvimento de estratégias em matéria de economia circular; 

21. Salienta a importância de reforçar o apoio da política de coesão ao desenvolvimento 

urbano sustentável e solicita que seja atribuído um papel de maior destaque aos 

objetivos relacionados com a economia circular neste contexto; apela à prossecução de 

ações urbanas inovadoras neste domínio e solicita à Comissão que, ao elaborar 

propostas futuras, tire o máximo partido das lições retiradas do período de 2014-2020; 

22. Sublinha a interdependência da economia circular e da atenuação das alterações 

climáticas, apelando, por conseguinte, ao aumento significativo das despesas 

relacionadas com a economia circular e com o clima no âmbito da política de coesão 

pós-2020; 

                                                 
13 «Comprar ecológico! Manual de contratos públicos ecológicos», 3.ª edição, Comissão Europeia, 2016. 



 

PE619.126v02-00 12/12 PR\1147890PT.docx 

PT 

° 

° ° 

23. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 

Comissão. 

 


