
 
A oferta sustentável de matérias-primas essenciais
é crucial para a indústria da UE
 

Os eurodeputados querem que a Europa dependa menos das importações de matérias-
primas essenciais necessárias às suas indústrias estratégicas.
 
Para concretizar os objetivos de se tornar mais digital, com maior eficiência energética e um
impacto neutro no clima, a União Europeia (UE) precisará de matérias-primas essenciais
(CRMs na sigla em inglês) - como o lítio e o cobalto, necessárias ao fabrico de baterias e
motores elétricos. Tais tecnologias permitem o desenvolvimento de setores estratégicos:
energias renováveis, carros elétricos e tecnologias digitais.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/mercado-digital
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/energia
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/cambio-climatico/20200618STO81513/pacto-ecologico-essencial-para-a-sustentabilidade-na-ue


A pandemia da COVID-19 agravou a situação das cadeias de abastecimento globais que já se
encontravam fragilizadas, o que acarretou uma escassez de matérias-primas essenciais na
Europa e fez com que a indústria enfrentasse desafios para garantir o acesso aos recursos
necessários.
 
Inverter a dependência da UE em relação às
importações 
A UE enfrenta estrangulamentos e vulnerabilidades ao longo da cadeia de abastecimento
devido à sua forte dependência das importações provenientes de fontes únicas. Por exemplo, a
China representa 98% do aprovisionamento de metais de terras raras da UE, a Turquia 98% do
fornecimento de borato e a África do Sul 71% das necessidades de platina da UE.
 
Como parte dos esforços para inverter esta dependência, os eurodeputados votaram durante
um plenário de novembro de 2021 num relatório no qual solicitam à Comissão que apresente
uma estratégia europeia para as matérias-primas essenciais que seja abrangente, alicerçada
em elevadas normas ambientais, sociais e de direitos humanos, e tendo em conta a escassez
de minerais naturais e um aprovisionamento sustentável.
 
Os eurodeputados querem que a União Europeia diversifique as fontes de abastecimento de
matérias-primas essenciais e reduza a dependência de alguns países terceiros. O relatório
propõe que a UE reforce as parcerias e os acordos comerciais existentes, explorando ao
mesmo tempo oportunidades com novos países. E salienta que quaisquer acordos futuros
deverão ter em conta a pegada ambiental das importações e ser responsáveis, respeitando a
saúde e a segurança dos trabalhadores e assegurando empregos e condições de trabalho
decentes.
 
Reciclar as matérias-primas na UE 
As matérias-primas podem ser recicladas a partir de produtos pré-existentes e são conhecidas
como matérias-primas secundárias. Os eurodeputados querem promover a reciclagem e a
recuperação de matérias-primas essenciais provenientes da extração mineira, da
transformação e dos fluxos de resíduos comerciais, de modo a garantir um acesso fiável,
seguro e sustentável às mesmas. 
 
 
Eles sugerem ainda o estabelecimento de metas específicas de reciclagem para matérias-
primas essenciais como, por exemplo, através de um quadro de monitorazão sólido. Numa
resolução aprovada a 9 de fevereiro de 2021, o Parlamento já tinha apelado a regras de
reciclagem mais rigorosas e a metas vinculativas para o uso e o consumo de materiais até
2030, em resposta ao Plano de , em resposta ao Plano de Ação para a Economia Circular,
apresentado em março de 2020 pela Comissão Europeia e destinado a dotar a indústria de
maior circularidade até 2050.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/economia-circular/20201112STO91445/nova-estrategia-industrial-da-ue-quais-sao-os-desafios-em-questao
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20211118IPR17620/pe-quer-reduzir-dependencia-da-ue-de-materias-primas-essenciais-importadas
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20211118IPR17620/pe-quer-reduzir-dependencia-da-ue-de-materias-primas-essenciais-importadas
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0280_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210204IPR97114/economia-circular-parlamento-pede-regras-de-consumo-e-reciclagem-mais-rigidas
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210204IPR97114/economia-circular-parlamento-pede-regras-de-consumo-e-reciclagem-mais-rigidas
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0098
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/economia-circular/20210128STO96607/como-alcancar-a-economia-circular-na-ue-ate-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/economia-circular/20210128STO96607/como-alcancar-a-economia-circular-na-ue-ate-2050
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•

Saiba mais sobre a importância e os benefícios de uma economia circular. 
 
Uma estratégia mais abrangente para as matérias-primas essenciais ajudaria igualmente a
reforçar o ecossistema industrial da UE e a manter postos de trabalho na indústria
transformadora.
 
 
O sector das matérias-primas representa cerca de 350 mil postos de trabalho na UE e mais de
30 milhões de empregos nas indústrias transformadoras que dele dependem. Neste sentido, a
transição para uma economia mais circular poderia proporcionar um aumento líquido de 700
mil postos de trabalho na União Europeia até 2030.
 
 
 
Leia mais sobre a economia circular: 

Gestão de resíduos na UE: factos e números 
Resíduos  de  equipamentos  elétricos  e  eletrónicos  na  UE:  factos  e  números
(infografia) 
O impacto da produção e dos resíduos têxteis no ambiente (infografia) 
Como promover um consumo sustentável 
Conceção ecológica: da eficiência energética à reciclabilidade
 

Para saber mais
Relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia do Parlamento sobre uma
estratégia europeia para as matérias-primas essenciais
Progresso do dossiê legislativo (EN)
Página da Comissão Europeia (CE) sobre as matérias-primas essenciais (EN)
Comunicado de imprensa da CE: Comissão anuncia medidas destinadas a tornar o
aprovisionamento europeu de matérias-primas mais seguro e sustentável (03-09-2020)
Plano de ação da CE: Resiliência em matérias-primas essenciais: o caminho a seguir para
mais segurança e sustentabilidade (03-09-2020)
Matérias-primas essenciais para as tecnologias e setores estratégicos na UE - um estudo de
prospetiva (2020, EN)
Aliança Europeia das Matérias-Primas (EN)
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/economia-circular/20151201STO05603/economia-circular-definicao-importancia-e-beneficios
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2020-05078-00-01-AC-TRA-PT.docx/content
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/fc373862-704d-11e8-9483-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/fc373862-704d-11e8-9483-01aa75ed71a1
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-PR-693560_PT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-PR-693560_PT.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2011(INI)
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_pt
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1542
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1542
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
https://rmis.jrc.ec.europa.eu/uploads/CRMs_for_Strategic_Technologies_and_Sectors_in_the_EU_2020.pdf
https://rmis.jrc.ec.europa.eu/uploads/CRMs_for_Strategic_Technologies_and_Sectors_in_the_EU_2020.pdf
https://erma.eu/

