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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional 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. Insiste em que a bioeconomia é um fator decisivo para o crescimento verde inteligente na 
Europa e frisa que a política de desenvolvimento regional desempenha um papel central 
na implementação da Estratégia Europa 2020; recorda que, mais do que nunca, a política 
de desenvolvimento regional apoia o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo 
devido à sua grande concentração temática; observa que dos 11 objetivos da política 
regional sete estão direta ou indiretamente relacionados com a bioeconomia; recorda que a 
bioeconomia tem um importante impacto nas regiões, promovendo o desenvolvimento 
económico e a criação de empregos;  

2. Salienta que a política e a estratégia no domínio da bioeconomia, assim como os 
regulamentos e incentivos com ela relacionados carecem de uma concentração acrescida e 
de orientações mais claras; chama a atenção para a necessidade de melhorar a 
coordenação entre os diferentes fundos (fundos estruturais, PAC e Horizon) e de abrir 
possibilidades de financiamento cruzado; chama também a atenção para o facto de a 
transição para a bioeconomia ser um processo longo que requer medidas de caráter 
legislativo, estratégias e investimentos de longo prazo;

3. Salienta que as economias regionais são decisivas para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo; insiste em que as próprias regiões dispõem dos conhecimentos e 
capacidades necessários para mobilizarem intervenientes em função das suas 
características específicas; reitera a importância de integrar planos de inovação e 
sustentabilidade a nível regional, nacional e europeu; insta igualmente as regiões a 
desenvolverem estratégias bioeconómicas regionais e nacionais sólidas, bem como 
estratégias de investigação e de inovação com vista à especialização inteligente; apoia a 
proposta da Comissão para estabelecer regimes de parcerias público-privadas (PPP) para o 
setor bioeconómico; 

4. Chama a atenção para a importância de fortalecer as iniciativas locais e regionais através 
da implementação de estratégias bioeconómicas em todos os níveis de cooperação; 
recorda que as abordagens “da base para o topo” e de caráter empresarial são essenciais 
para explorar todo o potencial das regiões; sublinha o papel crucial das pequenas e médias 
empresas na bioeconomia, recordando que é indispensável dotá-las de oportunidades de 
financiamento;

5. Insiste em que a bioeconomia aumenta a eficiência dos recursos e reduz a dependência da 
importação de matérias-primas, energias e recursos naturais não renováveis; sublinha a 
importância do setor florestal e de outras bioindústrias e insiste em que os recursos 
naturais e matérias-primas renováveis, neutros em termos de carbono, como a madeira e a 
fibra de madeira, podem substituir as matérias-primas fósseis e não renováveis; recorda 
que as indústrias bioeconómicas fabricam produtos de elevado valor acrescentado, por 
exemplo, substâncias químicas, medicamentos, plásticos e outros materiais novos 
inovadores; 
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6. Salienta que a bioeconomia necessita de conhecimentos altamente especializados e de 
uma força de trabalho qualificada; recorda a importância de dispor de oportunidades de 
formação profissional e de ensino superior nas regiões que tenham em conta as suas 
características específicas; salienta que a existência de sistemas de formação abrangentes 
nas regiões também promove o crescimento empresarial; insiste em que um alto nível de 
conhecimentos no setor bioeconómico representa um trunfo para a Europa na 
concorrência a nível global; 

7. Considera que é importante investir em cadeias de distribuição bioeconómicas, de modo a 
garantir a disponibilidade de matérias-primas; insiste em que as estratégias bioeconómicas 
devem encorajar uma utilização mais eficiente dos resíduos domésticos e municipais, bem 
como o aproveitamento dos fluxos de produtos e resíduos agrícolas e florestais; solicita 
que a nova legislação apoie integralmente a utilização sustentável dos recursos da 
bioeconomia e o aproveitamento das matérias-primas e que a política seja, a todos os 
níveis, flexível e de longo prazo, para que as empresas ousem investir; 

8. Chama a atenção para a necessidade de metas concretas para aumentar a percentagem de 
recursos naturais renováveis utilizados na produção e no consumo de bens; insta a 
Comissão a propor medidas concretas e abrangentes para promover a produção e o 
consumo de produtos da bioeconomia a nível regional.


