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A INDÚSTRIA EUROPEIA EM SÍNTESE

A indústria europeia representa cerca de um terço do valor acrescentado bruto da UE, sendo 
que quase ¾ das exportações europeias dizem respeito a bens industriais, e um terço do 
emprego, constituindo o meio de subsistência de 57 milhões de pessoas. Se tivermos em conta 
o seu efeito multiplicador, graças ao qual são gerados aproximadamente dois postos 
adicionais em serviços associados por cada posto de trabalho na indústria, a sua repercussão 
no emprego é ainda mais significativa. 

Indústria na UE-27 (Eurostat)
% Valor 

Acrescentado 
Bruto (2008)

Emprego (2008)
% do total            em 

milhões

N.º de empresas 
em milhares 

(2007)
Indústrias extractivas 1 0,4 0,8 21,4
Indústria transformadora 16,8 16,8 37,0 2 323
Abastecimento de electricidade, 
gás e água

2,3 0.8 1,7 36,0

Construção 6,4 8,4 17,0 3 090
TOTAL 26,5 26,4 56,5 5 470,4

REDESCOBERTA DA INDÚSTRIA NA EUROPA

A recente profunda crise económica atingiu a indústria europeia. Além disso, a crise colocou 
igualmente em evidência a importância da indústria para a economia da UE ao revelar que as 
suas necessidades não foram suficiente e adequadamente tidas em conta no contexto difícil do 
momento. Actualmente, a indústria é frequentemente relegada para segundo plano em 
detrimento do sector financeiro e dos serviços. A política industrial da UE centrou-se muitas 
vezes na ideia de que os mercados se devem auto-regular e, até ao momento, este objectivo 
tem sido cumprido sobretudo através de medidas isoladas com uma coordenação quase 
inexistente entre os Estados-Membros. Tratava-se, em grande parte, de uma reacção à 
evolução da situação e raramente dizia respeito a uma acção resultante de uma análise prévia. 

DESAFIOS ACTUAIS

A indústria enfrentava já um processo de reestruturação antes de a crise económica se instalar.
Actualmente, enfrenta uma série de desafios que se reforçam mutuamente:

a) A indústria tem sido contínua e profundamente afectada pelas alterações rápidas que 
ocorrem no âmbito do desenvolvimento da economia global. A demarcação entre 
países desenvolvidos e países em desenvolvimento e dos seus sectores tradicionais de 
domínio altera-se diariamente em virtude da crescente concorrência. As exigências do 
mercado global evoluem a grande velocidade e exige que as empresas se orientem, 
reestruturem e se especializem novamente. A nova divisão internacional do trabalho 
com economias emergentes como a China, a Índia, o Brasil e a Rússia aumenta a 
pressão exercida sobre a globalização. 
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b) Existe uma nova forma de mundialização que evolui para uma sociedade do 
conhecimento global, onde a inovação e a investigação superam a mão-de-obra e o 
trabalho manual como motores de crescimento e competitividade.

c) As alterações climáticas são irreversíveis e inegociáveis. O desencadeamento da 
corrida económica mundial colocou à prova todos os tipos de recursos. Perante a 
necessidade de atenuar os efeitos das alterações climáticas e preservar a 
biodiversidade, uma vez que as matérias-primas esgotam enquanto a procura das 
mesmas aumenta, o sector da indústria necessita de passar uma produção sem 
emissões de carbono e eficiente do ponto de vista dos seus recursos. 

d) As alterações demográficas estão a alterar drasticamente o perfil dos consumidores e 
dos fornecedores. O envelhecimento contínuo da população impõe a concepção de 
novos produtos, novos meios de transporte e uma nova organização do trabalho. 
Verificar-se-á uma escassez de mão-de-obra qualificada.

e) A urbanização rápida impõe novos desafios, nomeadamente no que se refere à 
mobilidade, às construções e à logística. 

REFORÇO DA ABORDAGEM COMUM EM MATÉRIA DE POLÍTICA INDUSTRIAL

Pela primeira vez, a estratégia Europa 2020 reconhece a necessidade de adoptar uma nova 
abordagem através da apresentação de uma iniciativa emblemática. Chegou o momento de a 
UE explorar ao máximo as oportunidades comuns de uma renovação sustentável e de novos 
desenvolvimento da base industrial com postos de trabalho de qualidade. A indústria europeia 
deve manter a liderança em domínios chave e não se tornar simplesmente num seguidor. É 
tempo de a UE seguir o seu próprio caminho em direcção à indústria do futuro. A UE tem de 
assegurar a criação de valor acrescentado no seu seio.

É notória a necessidade de integrar uma política industrial eficaz tanto: 

 numa nova arquitectura do sector financeiro como
 numa coordenação macroeconómica específica das políticas económicas, fiscais e 

orçamentais que visam o crescimento e o emprego evitando o dumpling fiscal (por 
exemplo, harmonização da tributação das empresas)

O fracasso do paradigma da auto-regulação dos mercados financeiros deve resultar num novo 
quadro regulamentar capaz de devolver os sistemas financeiros à sua essência, ao transformar 
poupanças em investimentos produtivos, sobretudo para a indústria e para as PME. 

As oportunidades previstas no artigo 173.º do Tratado da UE devem ser aproveitadas. A UE e 
as PME devem desenvolver em conjunto uma política industrial coerente e inequívoca aliada 
a uma estratégia clara e a uns indicadores que permitam garantir e avaliar o sucesso. As 
perdas de controlo sob as diferentes tendências da política industrial (proteccionismo, 
governação, incentivos, competência, etc.) não devem ser permitidas.
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UMA NOVA POLÍTICA INDUSTRIAL INTEGRADA E SUSTENTÁVEL NA UE

A política industrial da UE deve ser orientada tanto para uma renovação sustentável, eficiente 
do ponto de vista ecológico e competitiva a nível mundial, como para uma transição 
sustentável de uma indústria maioritariamente produtiva para uma indústria do conhecimento. 
É fundamental integrar todas as políticas da UE que conciliem todos os aspectos com 
repercussão na indústria.  Para tal é necessário instaurar um novo nível de cooperação no seio 
da Comissão, bem como com todos os agentes.

De acordo com o relator, a nova abordagem da indústria na Europa deve centrar-se nos 
seguintes quinze aspectos chave: 

1) Criação de uma cadeia de inovação

Necessitamos que toda a cadeia de inovação - investigação, inovação, desenvolvimento e 
aplicação - esteja associada à indústria.. A inovação não se limita à inovação tecnológica; 
significa igualmente inovação organizacional, inovação dos modelos empresariais, concepção 
e qualidade dos produtos. Para promover a inovação é necessário criar um enquadramento 
favorável no que se refere a normas, modelos, patentes e protecção dos direitos de 
propriedade intelectual. De igual modo, convém destacar e recorrer às novas tecnologias de 
base intersectoriais (como, por exemplo, as TIC, mobilidade, energia, biotecnologia e 
nanotecnologia). Necessitamos de estratégias coerentes que permitam a convergência e a 
cooperação entre os diferentes sectores de inovação. A política de inovação da UE deve 
centrar-se nas lacunas da cadeia de valor. São necessárias novas soluções para os principais 
sectores do futuro, como a sustentabilidade, as alterações demográficas e a urbanização.

2) Promoção da eficiência dos recursos

Nas últimas décadas, a produtividade laboral desenvolveu-se muito mais rapidamente que a 
produtividade dos recursos (energia e matérias-primas). No sector da indústria, os custos 
laborais representam aproximadamente 20% e os custos dos recursos 40%. Um forte aumento 
da produtividade de recursos, com base nas normas da UE, incentivos, objectivos comuns e 
das empresas e sistemas de promoção para as melhores tecnologias disponíveis, reforça a 
sustentabilidade e a competitividade da indústria europeia a nível mundial com novas 
perspectivas de mercado nas cadeias globais de valor e salvaguarda os postos de trabalho na 
Europa. A "mochila ecológica" das empresas deve ser calculada mediante relatórios de 
sustentabilidade obrigatórios.

3) Estabelecimento de objectivos claros para produtos sustentáveis

A produção sustentável deve ser favorecida mediante normas coordenadas e ecologicamente 
inovadoras para os produtos, com base na análise do ciclo de vida, como a Directiva relativa à 
concepção ecológica ou as normas aplicáveis aos edifícios e aos automóveis. 

4) Recurso aos concursos públicos

Os concursos públicos devem servir de instrumentos de introdução de novos produtos e 
serviços sustentáveis nos sectores público e privado. É importante recorrer sistematicamente 
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às oportunidades proporcionadas pela Directiva 2004/18/CE1. Além disso, há a necessidade 
de direccionar o financiamento público para investimentos no futuro, principalmente em 
benefício da economia do conhecimento e da inovação industrial. 

5) Promoção da produção de energia limpa

A política energética está intrinsecamente associada à política industrial. É fundamental 
assegurar um aprovisionamento energético de qualidade enquanto as energias renováveis 
constituírem os novos mercados em crescimento que levam à criação de postos de trabalho de 
qualidade. A política industrial necessita de uma política energética a longo prazo, que 
garanta uma política no âmbito das alterações climáticas, preços razoáveis da energia e 
segurança de aprovisionamento, evitando a ocorrência de fugas de carbono.

6) Aplicação de uma estratégia convincente no âmbito das matérias-primas

A indústria europeia depende do acesso fiável às matérias-primas, que é cada vez mais 
problemático. Além de uma garantia razoável de aprovisionamento de recursos suficiente, 
importa, paralelamente, desenvolver uma política adequada que vise a reciclagem de uma 
grande percentagem dos recursos existentes (Directiva REEE, por exemplo) e o fim das 
exportações de resíduos, objectivos necessários que devem ser sublinhados pela I&D. É 
necessário lutar continuamente contra os entraves que o comércio internacional equitativo 
enfrenta no domínio dos recursos industriais essenciais.

7) Redefinição do comércio para assegurar uma coexistência equitativa e uma produção 
sustentável

A política de comércio internacional é claramente fundamental para assegurar uma produção 
sustentável. O comércio não é um objectivo em si, mas parte de uma estratégia industrial. A 
política comercial deve assegurar o acesso equitativo aos mercados chave em crescimento. A 
maneira mais eficaz e legítima de gerir e expandir as relações comerciais de forma 
transparente reside no sistema multilateral baseado nas normas da OMC, através do seu 
procedimento de resolução de litígios. A produção sustentável exige um ambiente laboral e 
uma remuneração adequados, bem como normas ambientais obrigatórias, que os acordos 
comerciais devem especificar. 

8) Definição de uma política industrial sectorial obrigatória

É necessário atribuir um enquadramento claro e um conteúdo estratégico às diferentes 
abordagens sectoriais (grupos de trabalho, conselhos consultivos de alto nível, plataformas de 
inovação, como, por exemplo, LeaderShip, Cars 21, Grupo de Trabalho sobre as TIC, Grupo 
de alto nível da indústria química) através das respectivas avaliações de impacto e planos de 
acção destinados a promover o desenvolvimento sustentável.

9) Envolvimento das PME

As PME devem ser reforçadas na qualidade de motores da indústria europeia através da 

                                               
1 JO L 134 de 30.4.2004, p. 114-240
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transferência de tecnologias, do acesso ao financiamento via empréstimos bancários, do 
capital de risco, bem como do financiamento da UE mediante programas-quadro. Além disso, 
deve-se fomentar uma maior participação das PME nos concursos públicos, bem como criar 
mais oportunidades para a sua internacionalização. 

10) Desenvolvimento dos âmbitos de acção regionais

A política da UE deve promover melhor os grupos inovadores a fim de desenvolver, de forma 
coordenada, a transferência de conhecimentos, actividades de investigação, o 
desenvolvimento de qualificações e as infra-estruturas. A criação de grupos europeus de 
competitividade e de um novo agrupamento dos diferentes agentes da inovação (empresas, 
universidades e centros de investigação - "ecossistemas") e das redes industriais dotadas de 
fluxos operacionais de conhecimentos, bem como a participação de diversos actores, são 
factores determinantes para a decisão de investimento. O Banco Europeu de Investimento tem 
de fortalecer o vínculo entre a política industrial e a coesão territorial.

11) Garantia de antecipação às alterações industriais

A política industrial deve procurar cada vez mais antecipar-se às mudanças e abordá-las 
através do desenvolvimento de estratégias a longo prazo. É necessário um novo instrumento 
com uma forte participação dos parceiros sociais.

12) Abordagem da reestruturação

Seria importante conceber uma nova perspectiva para os trabalhadores e empresas afectados 
pela reestruturação resultante das alterações estruturais e dos efeitos da globalização.  Para 
este efeito, poderia criar-se um grupo de trabalho "Reestruturação" e atribuir-se um papel 
mais preponderante aos Fundos Estruturais da UE nos processos de reestruturação. No que se 
refere à diversidade regional, impõe-se tomar medidas, sobretudo nos novos 
Estados-Membros em fase de desindustrialização.

13) Melhoria das qualificações

A oferta de mão-de-obra adequadamente qualificada é insuficiente face á necessidade de 
reestruturar e renovar a indústria europeia. É necessário estabelecer diálogo entre as 
autoridades públicas que regulamentam os sistemas educativos e os parceiros sociais, de 
modo a apresentar soluções práticas para gerir a transição da escola para o mercado de 
trabalho e para organizar mais processos de qualificação que beneficiem ao máximo tanto os 
trabalhadores como os empregadores. A inovação e a qualificação exigem uma formação 
complementar a nível universitário.

14) Reforço da participação dos trabalhadores no processo de tomada de decisões

Uma participação mais activa dos trabalhadores permite assegurar um desenvolvimento 
qualitativo e evitar condições laborais precárias durante o processo de renovação. Os sistemas 
de responsabilidade social das empresas apoiam o desenvolvimento social e sustentável das 
mesmas.
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15) Políticas a longo prazo

Para além de uma abordagem integrada da política industrial europeia, as decisões de 
investimento e os ciclos de inovação da indústria requerem um enquadramento legislativo a 
longo prazo.

Uma política industrial integrada e sustentável é apenas uma face da medalha, pois, além 
disso, revestem-se de igual importância o compromisso firme a favor dos investimentos da 
UE, o reforço do potencial de investigação, o contributo para uma nova cultura em matéria de 
qualificações, produtos e métodos de fabrico mais eficientes em termos de recursos e 
parcerias estratégicas entre as empresas da UE.


