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SUGESTÕES

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

A. Considerando que as tecnologias da informação e das comunicações (TIC) podem dar 
um contributo significativo para a eficiência energética da economia da UE, 
designadamente no caso dos edifícios e no sector dos transportes, mas também na 
sociedade no seu todo, mediante a melhoria da produção e distribuição de energia, a 
fim de se alcançar o objectivo de uma poupança de energia de 20 % até 2020,

B. Considerando que as economias de energia obtidas graças às TIC aumentarão com 
uma melhor participação e acesso por parte dos utilizadores, bem como através de 
melhorias na eficiência energética no próprio sector das TIC,

C. Considerando que as TIC são imprescindíveis numa economia sustentável e baseada 
na produção de energias renováveis,

D. Considerando que as TIC podem ser usadas para informar os utentes do seu consumo 
de electricidade em tempo real, viabilizando, assim, um comportamento mais eficiente 
do ponto de vista energético,

1. Congratula-se com os esforços envidados pela Comissão para promover contadores e 
redes inteligentes na produção, distribuição e utilização da energia; salienta que este 
facto deverá permitir uma comunicação bidireccional entre os operadores das redes, os 
fornecedores e os utentes, facilitando, assim, a optimização do uso dos contadores 
inteligentes; solicita a introdução de medidas que garantam a privacidade dos dados 
pessoais relacionados com os contadores inteligentes;

2. Salienta que a eficiência energética é uma forma de reduzir o consumo de energia, 
aumentar a segurança energética e contribuir para minorar os danos ambientais, 
particularmente as emissões de gases com efeito de estufa;

3. Realça o papel das TIC na diminuição da necessidade de viajar, por exemplo mediante 
o recurso à videoconferência, e em relação ao desenvolvimento de serviços 
electrónicos, como o governo electrónico e a prestação de cuidados de saúde pela 
Internet, bem como na oferta de soluções em matéria de transportes inteligentes e 
respeitadores do ambiente, que possam dar origem a reduções das emissões de 
carbono, da poluição, do ruído e dos tempos de viagem; salienta, contudo, que as TIC, 
por si só, não bastarão para alcançar as reduções que são necessárias nas emissões 
relacionadas com os transportes;

4. Observa, contudo, que as sociedades que possuem um elevado grau de utilização das 
TIC também patenteiam uma grande mobilidade e que a diminuição da necessidade de 
viajar em algumas actividades não irá necessariamente fazer baixar o número total de 
viagens; considera que as soluções proporcionadas pelas TIC devem ser 
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acompanhadas por um esforço de consciencialização, por educação e por uma política 
determinada para reduzir o número de viagens; considera ainda que a fixação de metas 
de redução para as empresas e as organizações seria de grande utilidade neste 
contexto;

5. Lamenta a lentidão dos progressos no aproveitamento do potencial da eficiência 
energética e da poupança de energia para a redução das emissões de gases com efeito 
de estufa; solicita à Comissão que tome plenamente em conta o potencial de poupança 
das TIC ao aplicar a Directiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção ecológica dos 
produtos relacionados com o consumo de energia1;

6. Realça a importância da influência exercida pelas TIC na eficiência energética, facto 
que também foi devidamente salientado pela designação desta temática, em 2007, 
como uma das prioridades especiais das TIC no âmbito do Sétimo Programa-Quadro 
de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico2;

7. Destaca o contributo que as TIC já deram para a eficiência energética dos edifícios, 
mediante a adopção de soluções como os sistemas de gestão de energia, a iluminação 
baseada na electrónica do estado sólido e os sistemas de iluminação inteligente;

8. Exorta os Estados-Membros a aplicarem a tecnologia das redes inteligentes, tendo 
especialmente em vista a maximização do uso, logo que possível, das fontes 
energéticas renováveis nas redes de electricidade;

9. Reconhece o potencial do contributo das TIC para o aumento da eficiência energética 
dos processos de produção baseados na utilização intensiva de carbono, tais como a 
produção de materiais de construção e outros processos de fabrico;

10. Apoia a elaboração de uma metodologia normalizada para medir a eficiência 
energética e as emissões de carbono do sector das TIC, a fim de permitir uma 
diminuição verificável da intensidade energética e das emissões de carbono ao longo 
de todo o ciclo de vida do equipamento das TIC e dos elementos que o compõem, o 
que viabilizará uma análise das economias de energia e uma concorrência entre 
soluções TIC verdadeiramente respeitadoras do ambiente susceptível de fomentar a 
inovação;

11. Salienta a necessidade de monitorizar a influência do desenvolvimento das TIC nas 
múltiplas vertentes do desenvolvimento sustentável, com especial ênfase para as 
questões ambientais e sociais, incluindo as ameaças para o meio ambiente e para a 
saúde decorrentes da utilização de equipamentos antigos e as desigualdades sociais 
resultantes da exclusão digital;

12. Insta a Comissão e o sector privado a assegurar um apoio em investimentos de I&D às 
TIC, a melhorar a eficiência energética das próprias TIC, a desenvolver o seu papel na 

                                               
1 JO L 285 de 31.10.2009, p. 10.
2 JO L 412 de 30.12.2006, p. 1.
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infra-estrutura eléctrica do futuro, de molde a permitir a passagem de dois fluxos de 
corrente eléctrica e o alinhamento da produção e do consumo de electricidade, e a 
desenvolver produtos com um baixo teor de carbono destinados às TIC, garantindo, 
por essa via, que a UE continue a comandar a criação de postos de trabalho 
ecológicos;

13. Exorta a Comissão, em colaboração com o Comité das Regiões e os 
Estados-Membros, a trabalhar na criação de uma rede na Internet para o intercâmbio 
de práticas de excelência entre as autoridades regionais e locais sobre a melhoria do 
desempenho energético mediante a utilização das TIC;

14. Exorta os Estados-Membros e a Comissão a apoiar a formação e a sensibilização dos 
utilizadores, a fim de permitir a plena realização do potencial das TIC em termos de 
poupança de energia;

15. Exorta a Comissão a promover a utilização de novos meios de comunicação social 
para facilitar a partilha de conhecimento interactivo, facultar o acesso à informação 
sobre o potencial das medidas de poupança energética e mobilizar os cidadãos no 
sentido de empreenderem acções respeitadoras do ambiente;

16. Exorta os Estados-Membros a promoverem, através do desenvolvimento das 
infra-estruturas adequadas, a disponibilização da Internet de banda larga a todos os 
cidadãos da UE, a fim de garantir a igualdade de acesso a serviços electrónicos 
capazes de reduzir a necessidade de viajar;

17. Exorta os Estados-Membros a prosseguirem a aplicação de soluções ao nível das TIC 
que sejam susceptíveis de reduzir os congestionamentos de trânsito e os seus efeitos 
nocivos na saúde pública, como a poluição e o ruído;

18. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que apoiem o desenvolvimento das 
intervenções no exterior, dado o vasto potencial desta tecnologia para contribuir para a 
eficiência energética e reduzir os resíduos geralmente associados ao melhoramento 
periódico das TIC;

19. Exorta os Estados-Membros a promoverem e facilitarem a utilização de contadores 
inteligentes para os utentes de imóveis comerciais e residenciais;

20. Insta a Comissão e os Estados-Membros a promover soluções de TIC evolutivas, 
expansíveis e eficientes em termos energéticos através de contratos públicos.
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