
PR\1049719PT.doc PE546.606v02-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2014 - 2019

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

2014/2209(INI)

10.2.2015

PROJETO DE RELATÓRIO

sobre oportunidades de crescimento verde para as PME
(2014/2209(INI))

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

Relator: Philippe De Backer



PE546.606v02-00 2/11 PR\1049719PT.doc

PT

PR_INI

ÍNDICE

Página

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU.........................................3

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS.................................................................................................9



PR\1049719PT.doc 3/11 PE546.606v02-00

PT

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre oportunidades de crescimento verde para as PME
(2014/2209(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 5 de fevereiro de 2013, sobre como melhorar o 
acesso das PME ao financiamento1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de janeiro de 2014, sobre reindustrializar a 
Europa para promover a competitividade e a sustentabilidade2,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada « ‘Think Small First’- Um 
‘Small Business Act’ para a Europa» (COM(2008)0394),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Análise do ‘Small Business 
Act’ para a Europa» (COM(2011)0078),

– Tendo em conta o inquérito Eurobarómetro sobre PME, eficiência de recursos e 
mercados verdes (inquérito Eurobarómetro Flash 342) e o inquérito Eurobarómetro 
sobre o papel do apoio público na comercialização das inovações (inquérito 
Eurobarómetro Flash 394),

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões, adotado na 109.ª sessão plenária, de 
3 a 4 de dezembro de 2014, sobre o «Pacote relativo à política industrial»,

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão dos Orçamentos e da Comissão do Desenvolvimento Regional 
(A8-0000/2015),

A. Considerando que as PME representam mais de 98 % das empresas europeias e são 
responsáveis por mais de 67 % dos postos de trabalho na União; que as PME constituem 
o pilar da economia da União Europeia e são importantes motores do crescimento 
económico europeu a longo prazo e da criação de oportunidades de emprego sustentável 
nos 28 Estados-Membros; considerando que, por conseguinte, desempenham um papel 
importante no «ecossistema» industrial, em conjunto com as empresas de média 
capitalização e as empresas multinacionais;

B. Considerando que, segundo estimativas, o mercado global de bens e serviços ambientais 
se eleva atualmente a 1 bilião de euros por ano, e que este montante irá duplicar ou 
mesmo triplicar até 2020, criando enormes oportunidades para as PME europeias e para 
o crescimento económico da União Europeia em geral.

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0036.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2014)0032.
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C. Considerando que a União Europeia se comprometeu a reindustrializar a Europa por 
meio de investimentos que reforcem os princípios da sustentabilidade, da 
competitividade e da inovação.

D. Considerando que um dos princípios do «Small Business Act» consiste em permitir que 
as PME transformem desafios ambientais em oportunidades económicas, agindo, ao 
mesmo tempo, de forma sustentável; que, no entanto, não se registou qualquer 
progresso significativo em termos políticos e que as PME são muitas vezes confrontadas 
com políticas incoerentes quando dão início à sua atividade e aplicam as normas 
ambientais;

E. Considerando que a pressão exercida sobre as PME no sentido de cumprirem as normas 
ambientais, tanto por parte do mercado, como pela legislação, vai aumentar ainda mais;

F. Considerando que, não obstante os esforços recentemente envidados, as PME 
continuam a ter dificuldades no acesso ao financiamento, e que os programas da UE 
estão ainda longe de contribuir significativamente para a inovação;

G. Considerando que as pequenas empresas lucram proporcionalmente mais do que as 
entidades empresariais de grande dimensão com as ações desenvolvidas no intuito de 
melhorar a eficiência na utilização dos recursos e que merecem mais atenção política;  
que os potenciais benefícios brutos resultantes de um aumento da eficiência na 
utilização dos recursos variam entre 10 % a 17 % do volume de negócios, em função do 
setor de exploração;

H. Considerando que a atenção está essencialmente centrada em PME de alta tecnologia 
que fornecem diretamente inovações verdes, sendo contudo necessário apoiar outras 
empresas que desejem cumprir a legislação ambiental;  que a inovação ecológica poderá 
constituir uma ideia para criar uma nova empresa, mas também uma medida para 
melhorar as empresas existentes no âmbito da economia verde; 

I. Considerando que, apesar de não existir uma definição de crescimento verde, 
convencionada a nível internacional, há consenso quanto ao facto de que este consiste 
numa combinação de crescimento económico e sustentabilidade ambiental;

Questões de caráter geral

1. Frisa que o conceito de crescimento verde e as oportunidades daí decorrentes abrangem 
vários setores tais como a economia circular, a eficiência energética, a eficiência na 
utilização de recursos, as energias renováveis, a gestão dos resíduos e o fluxo circular de 
reciclagem e reutilização de materiais (cradle to cradle); chama a atenção para o 
considerável potencial económico destes setores;

2. Realça que o crescimento verde deve ser colocado numa perspetiva alargada, devendo 
incluir os esforços envidados ao longo de toda a cadeia de valor e em todo o 
ecossistema empresarial, incluindo os esforços envidados por agentes económicos no 
domínio da produção industrial para reduzir a pegada ecológica dos seus produtos, 
processos de produção e serviços e práticas empresariais;
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3. Salienta o facto de a nossa economia ter de prover às necessidades de uma população 
crescente, que ascenderá a 9 mil milhões de pessoas em 2050, e de os recursos naturais 
serem limitados, pelo que devem ser utilizados de forma muito eficaz;  realça as novas 
soluções inovadoras para estes desafios, tais como os produtos e processos de produção, 
as práticas e os serviços empresariais novos, bem como um novo quadro jurídico de 
apoio;

4. Recorda à Comissão e aos Estados-Membros a grande heterogeneidade das PME em 
toda a Europa, que vão desde empresas muito tradicionais e empresas familiares a 
empresas de crescimento rápido, empresas de alta tecnologia, microempresas, empresas 
sociais e empresas em fase de arranque, e que as abordagens relativas à assistência a 
prestar às PME devem ser igualmente variadas;

5. Considera que a UE tem de alterar de forma drástica a sua cultura empresarial, a fim de 
contribuir para o crescimento económico, permitindo que mais pessoas criem as suas 
próprias empresas, procurem mais oportunidades de negócio, incluindo no domínio do 
crescimento verde, e aceitem entrar em falência e assumir riscos;  salienta a importância 
de colocar esta questão no centro do processo de decisão política; insta os 
Estados-Membros a proporcionarem às empresas uma «aterragem mais suave» após 
uma falência, nomeadamente por via da alteração da legislação em matéria de falências, 
no sentido de permitir que as pessoas criem novas empresas logo após a falência de uma 
empresa anterior, especialmente em setores novos e inovadores;

Financiamento de iniciativas verdes

6. Observa que, na situação atual, em que o acesso insuficiente a fontes adequadas de 
capital de risco, em especial nas fases iniciais, continua a ser um dos principais 
condicionalismos à criação e ao desenvolvimento de empresas orientadas para o 
crescimento, o plano de ação da Comissão para melhorar o acesso das PME ao 
financiamento coloca grande ênfase no capital de risco como possível forma de 
financiar o crescimento;  salienta, no entanto, que este tipo de financiamento só é 
adequado para um reduzido número de PME, que os empréstimos bancários continuam 
a ser a principal fonte de financiamento, e que todas as alternativas devem ser 
desenvolvidas pelo setor privado;  chama a atenção para as potenciais oportunidades de 
financiamento que devem ser exploradas através do Fundo Europeu para Investimentos 
Estratégicos;

7. Destaca que não existe uma modalidade de financiamento única, aplicável a todas as 
situações, e solicita à Comissão que apoie o desenvolvimento de uma vasta gama de 
programas, instrumentos e iniciativas de conceção específica, especialmente para novos 
modelos de negócio na economia verde, desde a participação no capital (tal como 
investidores providenciais, financiamentos coletivos e sistemas de negociação 
multilateral), o quase-capital (tal como o financiamento «mezanino»), aos instrumentos 
da dívida (tal como os títulos da empresa de baixo valor, mecanismos e plataformas de 
garantia) e às parcerias entre bancos e outros operadores envolvidos no financiamento 
de PME (profissionais da contabilidade, associações empresariais ou de PME ou 
câmaras de comércio), a fim de apoiar as empresas nas suas fases de arranque, 
crescimento e transmissão, tendo em conta a sua dimensão, o seu volume de negócios e 
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as suas necessidades de financiamento;  insta os Estados-Membros a preverem 
incentivos fiscais para esses modelos de financiamento; salienta a importância de rever 
os instrumentos de apoio às PME existentes, por forma a incluírem mais oportunidades 
de crescimento verde;

8. Observa que, devido à natureza altamente técnica de muitos planos de investimento 
verde, é fundamental salientar a importância de que se revestem os modelos de risco e 
rendibilidade normalizados, bem como de desenvolver novos modelos para os desafios 
e setores novos;

9. Realça que os empresários, as PME, as associações empresariais e as organizações de 
apoio às empresas deveriam dispor de mais conhecimentos sobre as possibilidades de 
financiamento das tecnologias mais avançadas ou dos serviços contratuais, como os 
serviços de consultoria, treino e formação sobre a conceção ecológica, a gestão de 
recursos e o empreendedorismo verde, bem como a disponibilidade das tecnologias, dos 
produtos e dos serviços ecológicos que poderiam ser benéficos para a sua atividade 
empresarial;

10. Exorta a Comissão a certificar-se de que as PME, sobretudo as empresas inovadoras e 
ecológicas, sejam, durante a fase de execução do «plano de investimento para a 
Europa», as principais beneficiárias do apoio a prestar ao abrigo da referida proposta; 

Gestão do conhecimento

11. Realça a importância de desenvolver ativamente a colaboração intersectorial, que 
oferece o potencial para desencadear a inovação e novas oportunidades de crescimento 
através do enriquecimento mútuo das ideias e dos conceitos inovadores;  congratula-se 
com a ação do programa Horizonte 2020 «projetos facilitados por clusters para novas 
cadeias de valor industriais», destinada a explorar melhor o potencial inovador das 
PME, incluindo as soluções ecologicamente inovadoras e eficientes em termos de 
recursos que oferecem; 

12. Salienta a importância de que se reveste, em especial para as PME e as microempresas, 
a transferência e a partilha de conhecimentos entre as várias partes interessadas através 
de redes informais, incluindo a nível transfronteiriço, por forma a sensibilizar para a 
existência de novas técnicas inovadoras, boas práticas, formas de aquisição de um 
financiamento adequado, eventuais regimes de apoio governamentais e os quadros 
legislativos pertinentes que impliquem encargos administrativos que sejam o menos 
pesados possível;

13. Observa a importância de que se reveste o papel desempenhado pelas federações dos 
setores no fornecimento de informação e aconselhamento sobre as tecnologias 
ecológicas e as possibilidades de financiamento adequadas, bem como sobre os 
procedimentos relevantes;  insta a Comissão e os Estados-Membros a, sempre que este 
apoio não exista, colmatarem a lacuna; 

Investigação, desenvolvimento e inovação

14. Salienta a necessidade de um maior desenvolvimento no domínio de I&D fundamental, 



PR\1049719PT.doc 7/11 PE546.606v02-00

PT

indispensável para uma maior evolução tecnológica;  destaca a importância de que se 
reveste a reindustrialização da Europa, dada a relevância da indústria transformadora em 
matéria de investigação, desenvolvimento e inovação e, por conseguinte, para que a UE 
alcance uma vantagem concorrencial no futuro;

15. Destaca a importância de que se reveste a comercialização e valorização dos resultados 
obtidos pelas empresas europeias em matéria de I&D;  exorta a Comissão e os Estados-
Membros a estabelecerem um quadro regulamentar estável e regimes financeiros 
adequados, a fim de propiciar a iniciativa económica e o empreendedorismo e de limitar 
o tempo que é necessário para colocar novos produtos, serviços e práticas empresariais 
no mercado, nomeadamente no âmbito da economia verde;

16. Observa que, de acordo com a sondagem Inobarómetro, de maio de 2014, apenas 9 % 
de todas as empresas declaram ter beneficiado, desde janeiro de 2011, de apoio 
financeiro público para as suas atividades de desenvolvimento e investigação;  salienta a 
necessidade de desenvolver procedimentos conviviais para as várias formas de apoio;

Desregulamentação como motor de crescimento

17. Insta os Estados-Membros a evitarem a criação de obstáculos ao mercado interno 
através de um excesso de regulamentação e de assegurarem uma transposição coerente 
da regulamentação para a legislação nacional;  convida a Comissão a intensificar os 
seus esforços no sentido de combater a sobrerregulamentação em conjunto com 
determinados Estados-Membros;  salienta a necessidade de os reguladores nacionais 
procederem a uma interpretação clara e uniforme em toda a UE, bem como de regras 
abertas em matéria de contratos públicos, incluindo os contratos públicos ecológicos e a 
contratação pública eletrónica, o que, neste momento, constitui um entrave significativo 
para as PME que pretendem internacionalizar-se, e, ao mesmo tempo, uma excelente 
oportunidade para que os Estados-Membros se possam tornar pioneiros neste domínio;

18. Congratula-se com a decisão da Comissão de retirar propostas legislativas obsoletas ou 
demasiado onerosas;  solicita à Comissão que se abstenha de apresentar propostas 
legislativas que possam acarretar encargos administrativos desnecessários para as 
empresas e as PME e que reveja continuamente a legislação em vigor, com o objetivo 
de reduzir os atuais encargos administrativos e de proceder a uma adaptação em relação 
aos novos modelos de negócio;  salienta, no entanto, a necessidade de ações ambiciosas 
para alcançar os objetivos ambientais da UE;

19. Recorda a importância de a legislação ser tecnologicamente neutra e propícia à 
inovação, permitindo assim que diferentes tecnologias novas possam ser testadas e 
avaliadas pelo mercado;  exorta os Estados-Membros a utilizarem instrumentos de 
mercado nos seus regimes de apoio público e a absterem-se de recorrer a subsídios que 
provoquem distorções do mercado;  insta a Comissão a elaborar diretrizes comuns para 
os regimes de apoio público nacionais destinados a projetos de investimento verdes, a 
fim de estabelecer um conjunto de medidas mais uniforme;

20. Observa que o financiamento público tem de ser canalizado para tecnologias 
amadurecidas, que podem ser colocadas no mercado com um custo significativamente 
mais baixo, em vez de ser utilizado para impulsionar a implantação em larga escala de 
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tecnologias imaturas e ineficientes em termos de custos;

21. Observa que as indústrias e tecnologias revolucionárias põem frequentemente em 
evidência insuficiências existentes na legislação em vigor; salienta a necessidade de 
uma monitorização contínua da legislação existente e do recurso a cláusulas de isenção 
para certas tecnologias inovadoras, a fim de garantir que esta não comprometa a entrada 
no mercado de novos desenvolvimentos tecnológicos;

Diversas medidas de apoio 

22. Considera ser necessário incluir nos sistemas de educação básicos o desenvolvimento de 
competências empresariais e de programas de aprendizagem relativos ao modo como o 
mercado, a economia e o sistema financeiro operam, funcionam e interagem, a par de 
uma sensibilização para as questões ambientais;  considera que a existência de planos 
empresariais bem elaborados constitui o primeiro passo para um melhor acesso ao 
financiamento e para a viabilidade; solicita à Comissão e aos Estados-Membros que 
incluam o mais rapidamente possível a formação financeira nos seus programas de 
educação; apoia, neste contexto, o programa «Erasmus para jovens empresários», 
destinado a promover uma cultura empresarial e desenvolver o mercado único e a 
competitividade;

23. Assinala a importância de abordar os padrões de consumo insustentáveis e promover 
uma mudança de comportamento do consumidor;  salienta a necessidade de educar o 
consumidor de forma adequada e a necessidade de incentivar medidas que conduzam a 
um consumo mais ecológico;

24. Salienta a importância de facilitar a criação de empresas novas e derivadas (spin-offs), 
através de uma colaboração com universidades e institutos de investigação e tecnologia;

25. Entende que o empreendedorismo feminino é um recurso não aproveitado para o 
crescimento e a competitividade da UE, que deve ser promovido e reforçado, e que 
cumpre eliminar todos os obstáculos que as mulheres enfrentam no mercado de 
trabalho;

26. Solicita à Comissão que estude e identifique os setores da indústria europeia em que 
possam ser criados novos clusters e plataformas profissionais;

27. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Os setores abrangidos pelo crescimento verde proporcionam grandes benefícios económicos e 
ecológicos para as PME na UE, prevendo-se que registem um crescimento considerável nos 
próximos anos.  O ponto de partida é que este crescimento económico pode andar a par com a 
sustentabilidade ambiental. As PME são a espinha dorsal da economia europeia e constituem 
importantes motores de crescimento económico e criação de postos de trabalho. 

É importante que os responsáveis políticos compreendam plenamente o potencial da 
economia verde, estando, ao mesmo tempo, cientes das dificuldades que as PME enfrentam 
atualmente, em especial no que respeita à «ecologização» dos seus produtos, processos de 
produção, serviços e práticas empresariais.  O plano de ação verde para as PME da Comissão 
é uma iniciativa bem-vinda que visa estimular as PME no sentido de desenvolverem os 
benefícios do crescimento verde.

Várias questões foram levantadas durante a consulta às partes interessadas efetuada aquando 
da redação do referido relatório.  Por um lado, existe um amplo consenso quanto ao facto de o 
crescimento verde oferecer numerosas vantagens.  Ao mesmo tempo, muitos empresários, 
PME e associações industriais assinalaram vários problemas com que se deparam atualmente.  
Estes podem, em grande medida, ser divididos nas seguintes categorias: financiamento, 
investigação e desenvolvimento e inovação, aquisição dos conhecimentos apropriados e o 
quadro regulamentar existente. 

Várias partes interessadas chamaram igualmente a atenção para a atitude de aversão ao risco 
generalizada entre os cidadãos europeus.  Desde cedo na sua educação, os jovens devem ser 
sensibilizados para o empreendedorismo e as questões relacionadas com o mesmo, 
nomeadamente para as diversas formas de financiamento.  Muitas vezes, é necessário passar 
por um fracasso antes de vingar, tendo ainda havido consenso quanto ao facto de a 
regulamentação relativa à falência ser com frequência demasiado rigorosa, não permitindo um 
relançamento fácil de uma empresa após a sua falência. 

No que diz respeito ao financiamento das PME, a maioria dos problemas que estas enfrentam 
são bem conhecidos e identificados.  Uma das principais dificuldades ao negociar um contrato 
de crédito é o hiato de informação entre as PME e os mutuantes. Ambas as partes acordam em 
que uma melhor comunicação pode facilitar a compreensão pelos mutuantes das necessidades 
de crédito das PME, bem como a compreensão por estas últimas das diferentes opções de 
crédito. Os fundos de capital de risco, investidores providenciais (business angels) e o 
financiamento coletivo (crowdfunding) devem ser apresentados de forma mais explícita como 
fontes de financiamento alternativas ao crédito bancário normal.  No desenvolvimento de 
programas, instrumentos e iniciativas, a Comissão deve ter em conta o vasto leque de 
necessidades de financiamento, que variam em função do produto, da dimensão da empresa, 
da tecnologia, da inovação, entre outros. Especialmente para a economia verde, em que existe 
alguma incerteza no que diz respeito à rendibilidade dos investimentos devido às tecnologias 
e aos modelos empresariais novos, é necessário uma vasta gama de instrumentos. 

Outro ponto fundamental no desenvolvimento de oportunidades de crescimento verde é a 
necessidade de partilha e de transmissão de conhecimentos.  Contrariamente às empresas 
multinacionais, as PME não dispõem muitas vezes de idêntica facilidade de acesso a redes de 
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conhecimentos por forma a se manterem a par das novas tecnologias ou para transmitirem a 
sua mensagem a potenciais clientes e investidores.   Por estas razões, o presente relatório 
consagra uma secção separada ao modo como as PME podem tirar maior proveito do 
conhecimento disponível.  Neste contexto, as questões mais importantes são as colaborações 
intersectoriais, a criação de redes informais e o papel indispensável que as federações de setor 
podem e devem desempenhar neste contexto. A ideia subjacente, retomada na consulta às 
partes interessadas, é a de que as federações de setor e as redes informais constituem a 
principal fonte de informações, abrangendo desde as tecnologias, os fornecedores, aos 
regimes de apoio governamentais, entre outros.  A Comissão e os Estados-Membros devem 
intervir e prestar serviços semelhantes nos setores que não dispõem destas plataformas. 

O grande potencial da economia verde só pode ser plenamente explorado se for estabelecido o 
quadro adequado para a investigação, o desenvolvimento e a inovação.  Embora a 
investigação, o desenvolvimento e a inovação possam, em certa medida, ser estimulados pelos 
diversos programas de apoio público, um quadro regulamentar aberto, estável e favorável à 
inovação e ao investimento constitui o seu mais importante motor.  Isto significa assegurar 
que a entrada no mercado se efetue num curto prazo, que não se escolha um vencedor, mas 
que se deixe as forças do mercado desempenhar o seu papel, garantindo que não se exclua à 
partida potenciais tecnologias ou produtos inovadores. 

Isto traduz-se ainda na secção do relatório que trata da regulamentação, outro importante 
obstáculo para o crescimento em geral e para o crescimento verde, em particular. Tanto 
durante a consulta às partes interessadas, como durante a audição na Comissão ITRE do 
Parlamento Europeu, foram salientadas várias questões relativas ao apoio a empresas 
inovadoras em fase de arranque e às PME, sendo que muitas vezes existe uma sobrecarga de 
normas, obrigações de comunicação ou procedimentos de candidatura rigorosos.  Mais 
especificamente, o excesso de regulamentação e as diferentes interpretações entre diferentes 
entidades reguladoras não só aumentam os encargos, como constituem um obstáculo ao 
funcionamento do mercado interno.  É de saudar a decisão da Comissão de retirar alguns atos 
legislativos considerados demasiado onerosos. Põe em evidência a ideia de que a Comissão e 
os Estados-Membros devem, em primeiro lugar, refletir sobre que problema ou insuficiência 
do mercado estão a tentar resolver aquando da elaboração de nova legislação.

No que diz respeito aos regimes de apoio, o relator exorta a Comissão a elaborar orientações 
para racionalizar os diversos sistemas nacionais divergentes, a fim de obter um conjunto de 
medidas mais unificado. Um dos pontos principais em que o governo deverá concentrar-se a 
fim de continuar a tornar a nossa economia mais ecológica e, ao mesmo tempo, manter o 
orçamento sob controlo, consiste em procurar tecnologias amadurecidas que sejam 
economicamente eficientes.  Devem no entanto abster-se de promover a implantação em 
grande escala de novas inovações dispendiosas.  Neste caso, os governos podem antes optar 
por desempenhar um papel de facilitador, sempre que apoiem projetos de demonstração de 
pequena escala que contribuam para intensificar o desenvolvimento das tecnologias. 
Na sua conclusão, o projeto de relatório indica vários outros importantes desafios, como o 
potencial do empreendedorismo feminino, a sensibilização dos consumidores, bem como 
medidas de apoio ao empreendedorismo em geral. 

É evidente que existe um grande potencial para um crescimento verde, mas este potencial não 
pode ser plenamente explorado se várias condições básicas não estiverem preenchidas.  Estas 
abrangem a criação de uma maior cultura de empreendedorismo, o desenvolvimento de 
normas abertas e favoráveis à inovação, o estabelecimento de um acesso ao financiamento 
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mais diversificado ou o aumento das possibilidades de partilha de conhecimentos.


