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Roteiro para uma Europa eficiente na utilização de recursos

Ser ou não ser sustentável

Ao apresentar, em 20 de Outubro de 2011, os desanimadores números do terceiro trimestre, o 
presidente executivo da maior produtora de tinta do mundo abordou o mais grave problema 
enfrentado pelas suas empresas: "um tsunami no preço dos recursos". Em apenas um ano, os 
custos dos recursos explodiram para 700/800 milhões de euros e o volume total de negócios 
foi de 4 mil milhões de euros. Na mesma semana, a Bloomberg News anunciou que as 
empresas de petróleo e de gás estão a gastar um valor inédito de 70 mil milhões de euros na 
exploração de recursos. Estão a espremer o planeta para extrair recursos dos locais mais 
recônditos, chegando mesmo a extremos no Árctico, nas águas profundas dos trópicos e nas 
zonas próximas da Antárctida.  Estes dois exemplos dão conta do problema urgente da 
escassez de recursos e da sua eficiência.

Estima-se que em 2050 haja 9 mil milhões de pessoas no nosso planeta. Todas estas pessoas 
lutarão por uma vida melhor e a procura de recursos naturais irá aumentar significativamente. 
De acordo com a FAO, a produção de alimentos tem de aumentar 70% até àquela data. Tal 
como referido no Roteiro, a manter-se a actual taxa de utilização de recursos, precisaremos do 
equivalente a mais de dois planetas para nos sustentarmos.

Para podermos assegurar o nosso próprio bem-estar e dar às gerações futuras a possibilidade 
de tirarem partido dos mesmos benefícios, temos de começar a funcionar dentro dos limites 
do nosso planeta e a dissociar o nosso crescimento económico da nossa utilização de recursos. 
Há limites para o crescimento físico: os recursos que sustentam as nossas economias e a nossa 
vida quotidiana estão a desaparecer. Mas a escassez de recursos não aumenta apenas devido a 
limitações geológicas ou outras limitações naturais: os factores políticos desempenham um 
papel cada vez mais importante.  Alguns países fecham as suas fronteiras de acesso aos 
recursos, porque eles próprios querem usufruir deles. Cada vez mais se associará a utilização 
de recursos às vulnerabilidades económicas e políticas e à luta pelo poder. Consequentemente, 
os preços das matérias-primas irão aumentar, bem como a instabilidade dos preços e a grave 
escassez de recursos naturais essenciais. Contudo, os desafios são diferentes consoante se 
trate de recursos renováveis ou de recursos não renováveis. No caso dos recursos renováveis, 
o principal desafio é assegurar que os níveis de utilização não ultrapassam os níveis de 
rendimento máximo sustentável, garantindo simultaneamente o acesso equitativo. Quanto aos 
recursos não renováveis, as nossas principais tarefas são evitar que se extingam ou que se 
tornem demasiado dispendiosos, bem como minimizar o impacto ambiental negativo 
resultante da sua extracção.

Deste modo, mudar a nossa sociedade para uma sociedade eficiente na utilização de recursos 
é uma questão tanto económica, como ambiental. Uma sociedade mais eficiente na utilização 
de recursos é simplesmente uma necessidade económica. E se tal é verdade para a economia 
como um todo, aplica-se igualmente às nossas empresas: apenas as empresas sustentáveis 
terão futuro. É crucial que sejamos capazes de reconhecer e tirar total partido das 
oportunidades económicas resultantes de uma maior eficiência na utilização de recursos. 
Neste momento de dificuldades económicas, a eficiência dos recursos pode funcionar como 
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um impulsionador para a criação de emprego e para condições de vida mais saudáveis, 
diminuindo simultaneamente a nossa dependência dos cada vez mais caros recursos naturais. 
Uma mudança fundamental como esta terá inevitavelmente vencedores e perdedores. Para 
evitar que haja perdedores e apoiar os vencedores, temos de definir objectivos e identificar as 
políticas que nos permitirão atingi-los o mais rapidamente possível. Além da produção, 
devemos concentrar-nos no consumo. Um dos desafios do futuro próximo é alterar os nossos 
hábitos de consumo, incluindo os nossos regimes alimentares, devido à limitação dos recursos 
do planeta.

Devemos ter em mente que a UE não está sozinha. Face aos desafios ambientais e 
económicos, outros países já começaram a aumentar drasticamente a sua eficiência na 
utilização de recursos. O Japão ocupa actualmente a liderança, tendo reduzido a utilização de 
recursos em 14% entre 2000 e 2005, para além das reduções que já tinha levado a cabo 
anteriormente1. A China e outros países, como a Índia e o Brasil, estão também conscientes da 
necessidade económica de reformas. O mercado de produtos benéficos para o ambiente 
deverá crescer enormemente. Estima-se que o valor total de vendas das indústrias ecológicas, 
por exemplo, atinja os 1,7 biliões de euros por ano, estando a crescer cerca de 5% por ano. 
Temos de garantir que a UE e as empresas europeias estejam na linha da frente desta transição 
para o crescimento ecológico. No futuro, as empresas serão sustentáveis ou simplesmente 
deixarão de existir. Não se trata de as nossas indústrias serem capazes de se tornar mais 
sustentáveis, mas de serem capazes de o fazer rapidamente, a fim de sobreviverem a nível 
internacional.

A ameaçadora crise de recursos

Estarão os recursos mesmo a desaparecer? Um bom exemplo disso é o fósforo, que já é um 
recurso muito escasso. Os EUA e a China têm mantido este recurso para si desde os anos 90. 
Os outros grandes depósitos estão localizados no Norte de África, actualmente a enfrentar 
uma situação muito difícil. A UE tem de garantir a disponibilidade de fósforo, pois sem este 
elemento específico o ser humano não sobreviverá. A nível global, extraímos cinco vezes 
mais do que o ser humano consome realmente na alimentação. Hoje é possível reciclar fósforo 
a partir de lamas de depuração, por exemplo, mas temos de acelerar este processo. A UE 
poderá deixar de depender totalmente das importações de fósforo até 2020.

Outros exemplos são os elementos de terras raras, que são fundamentais se quisermos ser 
capazes de fazer a transição para a energia sustentável. Paradoxalmente, com as tecnologias 
actuais, seria impossível satisfazer a procura de elementos de terras raras para os painéis 
solares e as turbinas eólicas de que necessitamos para cumprir os nossos actuais objectivos em 
matéria de energias renováveis. Se ambicionarmos recorrer cada vez mais aos carros 
eléctricos, a quantidade de lítio necessária irá provavelmente aumentar de forma drástica.

Outros recursos mais comuns também têm sido sobreutilizados. Os custos económicos 
directos da perda de biodiversidade e de terras aráveis (terra vegetal), bem como da 
deterioração da qualidade da água e do ar, podem não ser visíveis neste momento, mas os 
custos da sua reabilitação serão muito mais elevados do que os custos de manter, pelo menos, 

                                               
1 Documento de trabalho interno n.º 1 da Comissão, que acompanha a Comunicação COM(2011)571.
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a situação actual. A biodiversidade é a base de tantos elementos que vemos como um dado 
adquirido. Os valores ambientais, económicos e sociais da biodiversidade são todos eles vitais 
para o desenvolvimento económico e técnico. A produtividade do sector das pescas, por 
exemplo, depende de sistemas ecológicos naturais. Contudo, todas as semanas, espécies 
importantíssimas no nosso planeta encaminham-se para a extinção sem se considerarem as 
possíveis consequências da mesma. 

Todos estes exemplos demonstram, sem margem para dúvidas, que a UE precisa de adoptar 
uma abordagem estratégica para fazer face à conjunção de desafios económicos, ambientais e 
sociais. Um exemplo desse tipo de abordagem é a Estratégia para a Eficiência dos Recursos, 
uma iniciativa emblemática da Comissão. Esta estratégia é bem-vinda, uma vez que temos de 
transformar a nossa economia numa economia sustentável. Mas, para isso, necessitamos de 
uma melhor integração das políticas e de incluir aspectos relacionados com a sustentabilidade 
em todas as nossas políticas, incluindo nas económicas. 

O Roteiro da Comissão para uma Europa eficiente na utilização de recursos

Todos nós devemos apoiar a visão da Comissão Europeia. Em 2050, a economia da UE terá 
crescido de uma forma que respeita as limitações de recursos e os limites do planeta, 
contribuindo assim para a transformação económica global. A nossa economia será 
competitiva, inclusiva e proporcionará um elevado nível de vida com impactos ambientais 
muito menores. Todos os recursos serão geridos de um modo sustentável, desde as matérias-
primas até à energia, água, ar, terras e solos. Os marcos importantes em matéria de alterações 
climáticas terão sido atingidos, tendo a biodiversidade e os serviços ecossistémicos 
subjacentes sido protegidos, valorizados e substancialmente reabilitados.

Alguns poderão julgar que os nossos objectivos e políticas no domínio das alterações 
climáticas são suficientes para nos encaminhar para a sustentabilidade e para cumprir esta 
visão. A verdade é que isso não é suficiente. A eficiência dos recursos é um conceito muito 
vasto, que deve abranger a totalidade dos nossos recursos naturais. A Comissão está, portanto, 
correcta ao adoptar uma perspectiva global. O Roteiro aborda as seguintes questões: visa 
aumentar o consumo e a produção sustentáveis, transformar os resíduos em recursos, apoiar a 
investigação e a inovação, eliminar progressivamente os subsídios prejudiciais ao ambiente, 
valorizar e justificar os serviços ecossistémicos, combater a perda de biodiversidade, 
estabelecer uma economia circular e normas de qualidade da água e do ar, atingir uma 
ocupação líquida nula de terras até 2050, obter um bom estado ambiental em todas as águas 
marinhas da UE e garantir que, em 2015, o sector das pecas respeita os rendimentos máximos 
sustentáveis.

Tal como a Comissão muito bem aponta, nos países industrializados, a alimentação, a 
habitação e a mobilidade são normalmente responsáveis por 70% a 80% de todos os impactos 
ambientais. Assim sendo, estes países precisam de particular atenção e de uma abordagem 
holística, através de legislação sobre o clima e a energia, bem como de iniciativas que 
abordem a utilização de recursos em geral. 

Via a seguir
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A análise contida no Roteiro é excelente. Mas temos de nos movimentar em várias frentes, de 
modo a atingir a visão que foi estabelecida. A Comissão Europeia parece bastante cautelosa 
no conjunto de instrumentos políticos que propõe. A ambição desta visão não se reflecte nos 
instrumentos. O Roteiro é lamentavelmente vago sobre os instrumentos legislativos que 
podem ser utilizados, não sendo também suficientemente claro sobre o papel das empresas 
europeias. Na verdade, serão, em grande medida, as nossas empresas a implementar as 
alterações necessárias. Para que a transição ocorra o mais rapidamente possível, as empresas 
têm de estar muito mais envolvidas. Em conjunto com a indústria, deverá ser criado um plano 
de transição pormenorizado, por exemplo, no contexto da futura Plataforma da UE de 
Transição para a Eficiência na Utilização dos Recursos.

Outro ponto fraco é o papel dos Estados-Membros, que estão aquém do desejável no que 
respeita à implementação da política da UE e à criação de políticas nacionais de utilização de
recursos. A Comissão deverá dar maior ênfase a este problema. Uma forma de o enfrentar 
seria incorporar o tema da eficiência da utilização dos recursos no Semestre Europeu de 
coordenação da política económica. Tendo em conta a importância económica da eficiência 
na utilização dos recursos, esta sugestão conjuga-se perfeitamente com os outros critérios. 
Além disso, a Comissão deverá apoiar claramente a criação de políticas nacionais em matéria 
de utilização eficiente dos recursos.

Será ainda necessária uma deslocação da incidência da tributação sobre o trabalho para os 
impostos relacionados com o ambiente e os recursos. Esta deslocação é essencial não só do 
ponto de vista da utilização dos recursos, mas também do ponto de vista fiscal: nos próximos 
anos, à medida que a população for envelhecendo, teremos de lutar contra a diminuição da 
matéria colectável e necessitaremos de novas fontes de receitas. Teremos também de assumir 
o compromisso sério de eliminar progressivamente os subsídios prejudiciais ao ambiente. 
Estes subsídios sobrecarregam os nossos orçamentos em dois momentos: primeiro, quando o 
montante é pago, e depois, a longo prazo, quando o prejuízo ambiental tem de ser reparado.

É importante colher, logo que possível, todos os benefícios económicos desta transição. A 
Comissão deve apresentar rapidamente propostas que resultem na criação de um verdadeiro 
mercado interno de produtos ecológicos, que incentivará as empresas que investem na 
utilização eficiente dos recursos. Este mercado incluirá regimes de rotulagem ecológica e 
requisitos de concepção ecológica aperfeiçoados, bem como normas comuns para os contratos 
públicos ecológicos. As possibilidades oferecidas pelas regras de concepção ecológica são 
particularmente promissoras.

A definição de objectivos é essencial à transformação da Europa num continente eficiente na 
utilização dos recursos. Estes objectivos devem ser funcionais e mensuráveis. O ideal é definir 
um objectivo e indicador geral que reflicta os progressos da UE no seu conjunto. É crucial que 
reflicta a pegada dos recursos da UE, incluindo dos recursos utilizados fora do seu território. 
A Comissão está correcta ao concluir que é preciso trabalhar mais arduamente antes de termos 
um conjunto completo de indicadores necessários, sendo, portanto, de saudar a ampla consulta 
das partes interessadas prevista pela Comissão. Mas não devemos perder tempo e é 
importante ressalvar que já muito foi feito nesta matéria por alguns Estados-Membros e, por 
exemplo, pelo Eurostat, pela Agência Europeia do Ambiente e pelo Centro Comum de 
Investigação.  Os indicadores para os resíduos, a qualidade do ar, da água e do solo já estão 
disponíveis. É fulcral que comecemos já a utilizar esses indicadores para avaliar os progressos 
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alcançados na realização de objectivos específicos, que poderemos estabelecer neste 
momento, em vez de em 2013.

Paralelamente, para mudarmos para uma economia circular, devemos começar com projectos-
piloto nas áreas que mais precisam e em que haja a possibilidade de o fazer, como é o caso do
fósforo.

O papel do Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu desempenha um papel decisivo em relação a uma Europa eficiente na 
utilização de recursos e à transformação da nossa economia. Os interesses particulares em 
ganhos económicos a curto prazo têm de ser contrariados. Mas não é apenas no mundo 
empresarial que os interesses particulares desempenham por vezes um papel conservador. 
Também na Comissão Europeia se travaram importantes batalhas sobre o lugar da eficiência 
dos recursos na agenda política ou sobre o Roteiro.

O Parlamento Europeu deve ser superior aos ganhos económicos a curto prazo e concentrar-se 
no futuro. É essa a nossa responsabilidade enquanto políticos.

Cabe ao Parlamento Europeu identificar e impulsionar as possibilidades de um rápido 
processo de transição para uma Europa eficiente na utilização de recursos. Os deputados ao 
Parlamento Europeu devem também convencer os seus homólogos nacionais da importância 
do assunto, a fim de garantir que o mesmo ocupe igualmente um lugar de destaque na agenda 
política dos Estados-Membros e não só em Bruxelas.

Após a ampla consulta da Comissão às partes interessadas e os debates que eu próprio levei a 
cabo com representantes de empresas europeias, ONG e Estados-Membros, uma conclusão é 
óbvia. A UE necessita de uma política consistente e de uma visão claramente definida para o 
futuro. Uma visão clara proporcionará às empresas um sinal claro dos objectivos que têm de 
ser atingidos a longo prazo. Uma política europeia consistente, orientada pelos melhores 
indicadores e objectivos disponíveis, proporcionar-lhes-á a segurança de que precisam para 
fazer os investimentos necessários e manter a sua posição competitiva.

O Parlamento Europeu deve demonstrar a sua responsabilidade não só através do apoio ao 
Roteiro para uma Europa eficiente na utilização de recursos ou do impulso a medidas nas 
áreas em que já seja possível agir, mas também ao lidar com as medidas concretas com que 
seremos confrontados nos próximos anos do nosso mandato. As revisões das políticas 
agrícola, das pescas e regional que decorrem actualmente fazem parte desta estratégia, como é 
natural. Reveste-se da maior importância que o Sétimo Programa de Acção Ambiental se 
centre no conceito da utilização eficiente dos recursos e que o mesmo seja desenvolvido no 
próximo Plano de Acção para o Consumo e Produção Sustentáveis.

O Parlamento deve enfatizar a urgência da eficiência na utilização de recursos. Não podemos 
simplesmente subestimar o papel crucial que a escassez de recursos terá no nosso futuro bem-
estar. Assim, devemos desenvolver ainda mais esta estratégia, tanto ao nível da UE, como, e 
especialmente, ao nível dos Estados-Membros, integrando consistentemente a questão da 
eficiência da utilização de recursos em outras políticas.
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