
Eficiência na utilização dos recursos: 
um imperativo comercial

O crescimento da economia mundial e o aumento da população (9 mil 
milhões de habitantes até 2050) implicam o rápido esgotamento dos 
recursos naturais da Terra.

A água, o solo, o ar puro e os serviços prestados pelos ecossistemas são 
recursos vitais para a saúde e a qualidade de vida, mas a sua disponibilidade 
é limitada.

O aumento da concorrência para a obtenção de alguns recursos vai 
contribuir para a sua escassez e para o aumento dos preços, que afectarão 
a economia europeia. 

É necessária uma gestão mais eficiente dos recursos durante todo o seu 
ciclo de vida, desde a extracção até à eliminação, passando pelo transporte, 
a transformação e o consumo. 

É por este motivo que a Comissão promove a eficiência na utilização dos 
recursos. Entende-se assim produzir mais-valia utilizando menos matérias e 
alterando os padrões de consumo. Limitar-se ão assim os riscos de escassez 
de recursos, mantendo os impactos ambientais dentro dos limites naturais 
do planeta.

Esta ideia abrangente aplica-se a todos os recursos naturais, dos géneros 
alimentícios à madeira e da biodiversidade à energia, aos metais, ao solo, 
à água, aos minerais, à atmosfera e às terras.

Tornar a Europa mais eficiente em matéria de recursos constitui uma 
via para concretizar mais fácil e seguramente, e a um custo inferior, os 
objectivos das políticas económicas, sociais e ambientais.
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Resultados esperados
Os benefícios manifestar-se-ão em várias frentes. O crescimento 
e a criação de empregos surgirão na sequência de novas 
oportunidades comerciais. O sector da construção, a gestão de recursos 
e ecossistemas, as energias renováveis, as indústrias ambientais 
e a reciclagem possuem todos um potencial particularmente elevado 
para o crescimento do emprego. 

A estabilidade económica aumentará, dado que a eficiência na 
utilização dos recursos é uma forma de gerir a segurança do 
abastecimento de recursos críticos e a volatilidade do mercado. 
Estes aspectos são importantes para o consumidor europeu e para 
os sectores que dependem de metais raros, água doce, peixe e 
géneros alimentícios.

A melhor eficiência na utilização dos recursos irá sustentar 
a prosperidade económica de sectores chave como a agricultura, 
a silvicultura e a pesca. As indústrias da UE que consomem o que 
produzem dependem da disponibilidade de terrenos, solo, água 
e biodiversidade, pelo que uma maior eficiência gerará maiores 
benefícios. A adaptação às alterações mundiais em matéria de pressão 
sobre os recursos permitirá aumentar igualmente a competitividade 
económica a longo prazo.

A transição para uma economia hipocarbónica vai prevenir as 
alterações climáticas perigosas e produzir muitos outros benefícios. 

Para tanto, há que desenvolver as tecnologias existentes, como 
as fontes de energia renováveis e os veículos eléctricos, e investir 
em infra-estruturas hipocarbónicas. Para além de reduzir de forma 
drástica as importações de petróleo e de gás, reduzir-se-á assim 
consideravelmente a poluição atmosférica, contribuindo para 
ganhos substanciais nos custos da saúde e nas medidas de controlo 
da poluição.

São igualmente de referir as implicações para as autoridades 
fiscais. Colectar impostos pela utilização de recursos em vez 
de pelo trabalho pode contribuir para equilibrar as finanças 
públicas sem afectar negativamente a concorrência, promovendo 
simultaneamente, de forma significativa, o emprego. Pode assim 
melhorar-se a eficiência dos programas de despesas.

O que é a eficiência na utilização dos recursos e por que precisamos dela
É necessário utilizar os recursos limitados da Terra de uma forma mais sustentável. A sociedade depende de metais e outros minerais, combustíveis, 
água, madeira, solos férteis e ar puro, todos eles elementos vitais para o funcionamento da economia. Temos usado estes recursos limitados muito 
mais depressa do que eles se podem regenerar, e espera-nos uma grande escassez se não mudarmos de abordagem.

A Europa depende do resto do mundo no que respeita a muitos recursos, tais como combustíveis e matérias-primas, incorporados em produtos 
importados de fora da UE. A escassez de matérias-primas e a volatilidade dos respectivos preços podem desestabilizar muitas regiões do mundo, 
tornando-se imperativo que todos utilizemos os recursos de forma mais eficiente.

Para que a Europa se transforme numa economia eficiente em termos de recursos é necessária uma reforma ampla, dado existirem muitos 
estrangulamentos a considerar. A iniciativa emblemática, lançada no início de 2011, que visa uma Europa eficiente em termos de recursos, 
providencia um quadro geral de acção, a que deverão juntar-se ao longo do ano acções mais específicas na forma de roteiros políticos a longo 
prazo sobre o ambiente, a energia e os transportes. 

Em meados de 2011 deverá ser adoptado um roteiro complementar com uma panorâmica das alterações estruturais e tecnológicas necessárias 
até 2050, objectivos a realizar até 2020 e que incluirá sugestões para a respectiva concretização. Pretende-se com o roteiro identificar incoerências 
nas políticas, bem como as deficiências do mercado que é necessário corrigir. Nele se destacam temas transversais, como os comportamentos de 
consumo e a necessidade de maior investimento na inovação, e se analisam os recursos fundamentais numa perspectiva de ciclo de vida.
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Contexto político: estratégia «Europa 2020»
A eficiência na utilização dos recursos é uma componente fundamental 
da estratégia «Europa 2020», concebida pela UE para fomentar 
o crescimento e o emprego nos próximos dez anos. Pretende se 
assim incentivar o crescimento económico inteligente (baseado no 
conhecimento e na inovação), sustentável (o crescimento «verde» 
será mais sustentável a longo prazo) e inclusivo (as taxas elevadas de 
emprego geram melhor coesão social e territorial). 

Os sete objectivos emblemáticos da estratégia incluem uma iniciativa 
europeia em matéria de eficiência na utilização dos recursos que prevê 
um quadro de acção a longo prazo de apoio às agendas políticas nos 
domínios do ambiente e alterações climáticas, energia, transportes, 
indústria, agricultura, pescas e desenvolvimento regional. O objectivo 
consiste em reforçar as apostas no investimento e na inovação e criar 
oportunidades de crescimento económico sustentável assegurando 
que todas as áreas políticas pertinentes contribuem de forma coerente 
para a eficiência na utilização dos recursos.



O que tem feito a UE 
Em 2011 vão multiplicar-se as iniciativas de sensibilização em toda a UE sobre 
a necessidade de utilizar de forma mais eficaz os recursos escassos. No contexto 
da comunicação emblemática abrangente sobre eficiência na utilização dos 
recursos, os resultados incluem documentos relativos a políticas a longo prazo 
sobre clima, energia, biodiversidade, incentivos à mudança da economia para 
a perspectiva da eficiência na utilização dos recursos e novos planos em sectores 
como os transportes, a agricultura, a pesca, as matérias-primas e a tributação da 
energia. A título de exemplo, pode referir-se o seguinte: 

O roteiro para uma economia hipocarbónica até 2050 analisa opções para 
colocar a UE na via de uma economia hipocarbónica, aumentar a segurança 
energética e fomentar o crescimento sustentável e o emprego, garantindo 
simultaneamente a relação custo eficácia das medidas propostas e a ausência de 
consequências de distribuição negativas. 

Na esteira do referido roteiro, a Comissão vai apresentar, no final de 2011, 
um roteiro energético para 2050, centrado na redução das emissões de gases 
com efeito de estufa na União, em conformidade com o objectivo de redução de 
80%-95% das emissões da UE até 2050. O roteiro energético apresentará diversas 
vias para a prossecução destes objectivos, analisará a política energética vigente 
da UE em matéria de sustentabilidade, segurança energética e competitividade 
e concentrar-se-á nas formas de a melhorar, no contexto da transição para um 
sistema energético hipocarbónico.

A nova estratégia em matéria de biodiversidade deverá garantir que, 
até 2050, a biodiversidade da UE e os serviços prestados pelos ecossistemas 
dela decorrentes (seu capital natural) são protegidos, valorizados e devidamente 
restabelecidos. Salvaguardar-se-á assim a contribuição essencial da bio-
diversidade para o bem-estar do Homem e para a prosperidade económica e 
garantir-se-á que se evitam mudanças de consequências catastróficas devidas à 
perda de biodiversidade. 

Os roteiros mencionados são completados pelo roteiro para uma Europa 
eficiente na utilização dos recursos, que define um quadro coerente de 
políticas e acções que permitam a transição para uma economia de eficiência 
na utilização dos recursos. Pretende-se aumentar a produtividade de recursos, 
separar o crescimento económico da utilização dos mesmos, aumentar 
a competitividade e incentivar a segurança do abastecimento. 

A Comissão adoptou igualmente uma nova estratégia para garantir o acesso 
da UE às matérias primas. As matérias-primas não energéticas são importantes 
para tecnologias como as utilizadas nos automóveis eléctricos e a energia 
fotovoltaica. Pretende-se com a nova estratégia melhorar o acesso da Europa às 
matérias-primas, agindo com vista a um abastecimento justo e sustentável das 
mesmas pelos mercados internacionais, reforçando o abastecimento sustentável 
dentro da UE e promovendo a reciclagem. 

As reformas em curso da política agrícola comum incluem a incidência numa 
melhor gestão dos recursos biológicos de apoio à agricultura e no fornecimento 
de serviços públicos pelo espaço rural. A biodiversidade beneficiará também do 
melhoramento geral do ambiente. 

O livro branco sobre o futuro dos transportes delineia planos até 2050, apontando 
vias para a criação de um mercado interno dos transportes, da inovação e de   
infra-estruturas modernas. Nele se define o quadro geral de acções para os 
próximos dez anos nos domínios das infra-estruturas dos transportes, da 
legislação relativa ao mercado interno, da descarbonização dos transportes, das 
tecnologias para a gestão do tráfego e dos veículos limpos, bem como do recurso 
à normalização e a instrumentos e medidas de incentivo baseados no mercado. 

Entre as novas acções propostas inclui-se o melhoramento da eficiência 
energética na UE e o reforço da sustentabilidade da indústria. A reforma da 
Directiva «Tributação da energia» abre o caminho para opções mais eficientes 
em matéria de combustíveis. Para ter acesso pormenorizado às propostas, clique 
nos endereços electrónicos que se encontram na última página. 

Como concretizá-la 
Nas últimas décadas, a alteração dos padrões de 

utilização dos recursos revelou que é perfeitamente 
possível avançar no sentido da eficiência dessa 
utilização. Nos últimos vinte anos, a reciclagem 

implantou se tanto ao nível das empresas como 
dos agregados familiares, em toda a UE, com 

importantes consequências para as indústrias do 
papel, vidro e extracção de recursos. Paralelamente, 

a legislação da UE permitiu baixar as emissões de 
carbono: a partir de 1990, as emissões de gases 

com efeito de estufa na União diminuíram mais de 
10%; no mesmo período, as economias da Europa 

aumentaram cerca de 40%.

São cinco as regras de ouro para maximizar 
o crescimento económico e, simultaneamente, reduzir 

a pressão ao nível dos recursos: 

• poupar: sempre que possível, aproveitar todas 
as oportunidades de poupança de recursos que se 

apresentem — algumas economias a nível da UE são 
16 vezes mais eficientes do que outras; 

• reciclar: aumentar a reciclagem de matérias 
e a reutilização de elementos em produtos 

(os telemóveis são um bom exemplo);

• substituir: substituir produtos provenientes de 
recursos primários por alternativas mais eficientes 

e cujo ciclo de vida tenha menor impacto ambiental 
(eliminando o mercúrio, por exemplo);

• reduzir: eliminar a forma como se responde às 
necessidades materiais, criando novos modelos 

comerciais, ou bens e serviços, que necessitem de 
menos recursos. Como exemplo, pode citar-se a 

redução do peso dos veículos ou a obtenção legal 
de música e outras formas de entretenimento 
na Internet, em vez de se adquirirem objectos 

sólidos como DVD;

• valorizar: os responsáveis políticos têm de 
encontrar formas de ponderar devidamente o valor 

dos recursos naturais nas decisões, permitindo 
uma melhor gestão da base de recursos naturais. 

Aprender a dar valor aos serviços prestados 
pelos ecossistemas e aos recursos naturais — 
e a atribuir-lhes um preço — permitirá aliviar 

a pressão no ambiente.
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Mais informações:   
Uma Europa eficiente em termos de recursos — Iniciativa emblemática da Estratégia 

Europa 2020: http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/ 

Roteiro para uma Europa eficiente em termos de recursos:  
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/

Estratégia europeia em matéria de biodiversidade: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Roteiro para a iniciativa hipocarbónica de 2050: 
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm

Iniciativa das matérias-primas: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/index_pt.htm

Iniciativas energéticas, incluindo o roteiro de 2050:  
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm

Eficiência e crescimento 
A utilização mais eficiente dos recursos 
e o controlo da poluição podem 
desempenhar um papel importante no 
crescimento económico, como demonstra 
a indústria ambiental da Europa. 
O sector cresceu cerca de 8% ao ano nos 
últimos anos, exibindo um volume de 
negócios de 319 mil milhões de euros, 
que responde por cerca de 2,5% do 
PIB da Europa. Muito do crescimento 
recente tem se concentrado na gestão de 
recursos que envolvem novas tecnologias, 
como a solar e a eólica. O mercado de 
protecção do ambiente constitui uma 
oportunidade mundial para as empresas 
europeias: espera-se que o mercado 
mundial de indústrias do ambiente, 
actualmente no valor aproximado de 
um milhão de milhões de euros por ano, 
triplique até 2030. Em termos genéricos, 
a UE detém um terço do mercado mundial 
e é exportador líquido, proporcionando 
a muitos produtores europeus vantagens 
de «pioneira». Entre os grandes mercados 
de exportação incluem-se a China e outros 
países em desenvolvimento empenhados 
num crescimento respeitador do ambiente. 
O mercado mundial cresce cerca de 
5% ao ano.

Perigos da sobrexploração
Sem uma gestão cuidada, o perigo de mudanças irreversíveis nos ecossistemas é genuíno. 
Como exemplo, pode citar-se a ruptura das unidades populacionais de bacalhau do 
Atlântico ao largo da costa do Canadá, nos anos 90. A exploração por arrastões de 
fundo das unidades populacionais que evoluem a maiores profundidades provocou um 
grande aumento de capturas, seguido de quebra abrupta. A inexistência de decisões de 
governação partilhada eficazes e oportunas provocou a perda de emprego a dezenas de 
milhares de pessoas, acarretando graves custos humanos e a devastação de comunidades 
locais; as unidades populacionais de bacalhau nunca recuperaram.

Efeito de ricochete 
Embora muitas sejam as iniciativas de eficiência na utilização dos recursos relacionadas 
com a produção, são também analisadas questões relacionadas com o consumo. Estão 
a decorrer estudos sobre o «efeito de ricochete» — a ideia de que a introdução de 
tecnologia e de instrumentos de actuação destinados a melhorar a eficiência ambiental 
possam ter o efeito colateral indesejado de aumentar o consumo. Por exemplo, 
o isolamento das habitações com vista a aumentar a sua eficiência térmica e reduzir os 
custos do aquecimento, pode levar as famílias a deixar o aquecimento ligado mais tempo 
ou a temperatura mais alta, anulando os ganhos em eficiência. A existência e importância 
do efeito de ricochete, bem como a forma de abordá-lo, são objecto de acesa discussão, 
sendo, portanto, necessárias mais informações. 
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Fonte: Relatório de Avaliação do Ecossistema do Milénio (Millennium Ecosystem Assessment).

Desembarques de bacalhau do Atlântico no Canadá 


