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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta que o conceito de “crescimento”, que remete para medições económicas 
quantitativas, não deve ser confundido com o de “desenvolvimento”, que alude a critérios 
qualitativos e abrange a qualidade de vida e a melhoria das condições de vida (qualidade 
do ambiente, saúde, educação, redistribuição equitativa do rendimento, ligações sociais, 
etc.); insta, consequentemente, a UE a não seguir uma política de desenvolvimento 
meramente orientada para o crescimento;

2. Salienta que a correlação entre bem-estar e PIB não é automática, mas condicional, uma 
vez que o PIB exclui todo um conjunto de actividades não ligadas ao mercado (como os 
cuidados com as crianças, os idosos e os doentes, etc.) que influenciam o bem-estar; 
salienta também que, apesar de o bem-estar e o PIB poderem ir de par nos países em 
desenvolvimento, também há casos em que as políticas podem contribuir para o bem-estar 
reduzindo entretanto o crescimento, como no caso da preservação do ecossistema 
florestal; considera, portanto, que, em conformidade com o objectivo da coerência da 
política de desenvolvimento, são necessários indicadores alternativos ao PIB para obter 
uma imagem representativa das condições económicas, sociais e ambientais;

3. Espera que a proposta da Comissão de medir o desempenho com indicadores ambientais, 
assim como simplesmente económicos, seja compatível com as iniciativas globais 
existentes, como o Índice de Desenvolvimento Humano da ONU;

4. Recorda que o PIB não constitui uma boa medida do bem-estar; espera que a mudança da
atenção para indicadores mais amplos e mais sustentáveis conduza também a uma 
focalização mais sistemática dos factores sociais e ambientais nos países em 
desenvolvimento, incluindo as alterações climáticas, a saúde, a educação e a governação, 
permitindo assim que as políticas de desenvolvimento se orientem para as populações 
mais necessitadas e desfavorecidas; salienta a necessidade de alargar as contas nacionais 
às questões ambientais e sociais, a fim de permitir que este conjunto de indicadores 
funcione adequadamente;

5. Congratula-se com a iniciativa “além do PIB” tomada pelas instituições europeias para 
deixar de limitar a forma como a riqueza das nações e o bem-estar dos cidadãos são 
medidos;

6. Tenciona acompanhar de muito perto quaisquer novos instrumentos, a fim de assegurar 
que estes não conduzam a qualquer redução da ajuda ao desenvolvimento, nomeadamente 
no que diz respeito ao compromisso da UE de consagrar 0,7% do PIB ao desenvolvimento 
em 2015.
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