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A Assembleia Plenária ficou marcada pela presença de José Manuel BARROSO, Presidente da 
Comissão Europeia, que interveio sobre a Estratégia de Lisboa e os preparativos do Conselho da 
Primavera. 
 

1.  MERCADO EUROPEU: CONSOLIDAÇÃO E REVITALIZAÇÃO 
 

• Relatório sobre a política de concorrência 2004 
– Relator: Henri MALOSSE (Empregadores – FR) 
 
– Referências: SEC(2005) 805 final – CESE 401/2006 
 
– Pontos principais: 

 
Após a reforma dos instrumentos de controlo dos acordos e abusos de posição dominante, a 
Comissão Europeia levou a cabo uma reforma do regime dos auxílios estatais, através de um 
plano de acção. A apresentação do relatório 2004 dá ao CESE a possibilidade de uma reflexão 
global sobre as finalidades e os métodos da política comunitária de concorrência, 
nomeadamente no que respeita: 
 
− à globalização das trocas comerciais; 
− ao alargamento da UE com o aumento das disparidades de desenvolvimento; 
− ao crescente atraso da UE no que se refere ao crescimento e ao emprego em relação aos seus 

principais concorrentes económicos; 
− à preocupação legítima dos cidadãos que aspiram a melhor governação, melhor legitimação 

das políticas levadas a cabo e participação mais alargada nas tomadas de decisão. 
 

– Contacto: João PEREIRA dos SANTOS 
(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  

 

• JEREMIE (Joint Resources for Micro to Medium Enterprises – 
Recursos comuns para as micro e médias empresas) 

− Relator: Antonello PEZZINI (Empregadores – IT) 
 
− Referências: Parecer exploratório – CESE 408/2006 
 
− Pontos principais: 

 
A iniciativa JEREMIE é proposta como um instrumento inteligente de coordenação e 
racionalização das oportunidades existentes para facilitar o acesso das micro e das pequenas e 
médias empresas ao crédito.  
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A posição do Comité sobre esta iniciativa pode resumir-se do seguinte modo: 

 
• é necessário apoiar os instrumentos distintos das subvenções, tais como empréstimos, 

garantias para empréstimos subordinados, instrumentos convertíveis (dívida mezzanine) e 
capital de risco (por exemplo, capital de arranque); 

 
• as subvenções devem ser utilizadas para a criação e a manutenção das infra-estruturas que 

facilitem o acesso aos financiamentos (serviços de transferência de tecnologias, viveiros de 
empresas, redes de investidores providenciais (business angels), programas de preparação 
para o investimento, etc.); 

 
• devem igualmente ser promovidos mecanismos de garantia e de garantia mútua, em especial 

para facilitar o acesso das PME ao microcrédito. O BEI e o FEI poderiam dar um valioso 
contributo neste sentido; 

 
• é fundamental também atingir grupos específicos, como os jovens empresários, as 

empresárias ou os grupos desfavorecidos, incluindo as minorias étnicas; 
 
• tendo em conta as competências especializadas que o FEI adquiriu ao longo dos anos, uma 

estreita colaboração com este fundo assume uma especial importância no que respeita ao 
fornecimento do apoio necessário às PME, bem como ao desenvolvimento paralelo do 
mercado europeu de capital de risco; 

 
• é oportuno apoiar e incrementar a titularização da dívida, para aumentar a capacidade de 

crédito dos consórcios de crédito. 
 

−  Contacto: Roberto PIETRASANTA 
  (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 

•  Financiamento da normalização 
– Relator: Antonello PEZZINI (Empregadores – IT) 
  
–  Referências: COM(2005) 377 final – 2005/0157 COD – CESE 402/2006 
 
–  Pontos principais: 
 
O CESE acolhe favoravelmente a proposta da Comissão de conferir um quadro legal seguro, 
claro e transparente ao financiamento da normalização europeia. 
 
A normalização europeia deverá ser uma das políticas da União Europeia mais importantes para 
a realização da Agenda de Lisboa. 
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O CESE salienta que a normalização europeia é essencial para o funcionamento e a 
consolidação do mercado interno. 
 
O CESE pensa que é insuficiente o montante proposto para financiar integralmente o sistema de 
normalização europeu relativo ao quinquénio considerado e que deverá, por isso, ser aumentado 
para além do actual limiar de 2% para permitir uma liberdade de produção e de difusão de 
normas adequada ao alargamento da UE a 25 e às perspectivas associadas às novas adesões. 

 
–  Contacto: Magdalena BÊLAROVÁ-CARABIN 
  (Tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int)  

 

2.    GOVERNAÇÃO FINANCEIRA 
•  Normas de execução – Regulamento Financeiro 
− Relator: Umberto BURANI (Empregadores – IT) 
 
− Referências: SEC(2005) 1240 final – CESE 409/2006 
 
− Pontos principais: 

 
O CESE congratula-se com o trabalho complexo e minucioso efectuado pela Comissão para 
simplificar os procedimentos administrativos. 
 
Muitas das alterações “técnicas” têm um significado e um alcance de natureza “política”: são 
sinais de uma evolução no “governo” da administração pública, com a qual nos podemos 
regozijar. 
 
O CESE não pode deixar de evocar a necessidade de prudência: não se pode dissociar o desejo 
de favorecer os parceiros sociais dos limites que deve haver para a flexibilidade dos 
administradores do erário público, limites esses constituídos pelos possíveis défices que devem ser 
proporcionais às receitas reais,  ou por outras palavras, pelo difícil, mas necessário, exercício que 
é o cálculo do risco.  

 
− Contacto: Roberto PIETRASANTA 
     (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 

• Livro Verde / Fundos de Investimento 
– Relator: Angelo GRASSO (Interesses Diversos – IT) 
– Referências: COM(2005) 314 final – CESE 403/2006 
– Pontos principais: 
 
O Livro Verde avalia o impacto da legislação europeia adoptada para fomentar o desenvolvimento 
dos OICVM (organismos de investimento colectivo em valores imobiliários), o tipo de fundo de 
investimento mais corrente no mercado europeu. 
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O parecer do Comité responde ao Livro Verde mediante a apresentação de inúmeras propostas 
concretas. 

 
– Contacto: Magdalena BÊLAROVÁ-CARABIN 

 (Tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int)  
 

3.  SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO: FACTOR DE CRESCIMENTO E 
DE EMPREGO 

 
• i2010 – Uma sociedade de informação para o crescimento e o emprego 

– Relator: Göran LAGERHOLM (Empregadores – SE) 
  
– Referências: COM(2005) 229 final – CESE 415/2006 
 
– Pontos principais: 

 
O CESE apoia plenamente as três prioridades constantes da proposta da Comissão. Sendo as 
tecnologias da informação e da comunicação (TIC) uma parte tão importante do processo de 
Lisboa, o CESE gostaria de salientar a necessidade de intensificar esforços para apoiar e 
pressionar os Estados-Membros. Sem afectar recursos financeiros consideráveis, especialmente 
à I&D no âmbito das TIC, não poderão ser alcançados os objectivos estabelecidos na 
comunicação. As políticas de I&D e de inovação são fundamentais, tanto para a indústria das 
TIC propriamente dita, como para os utilizadores destas tecnologias. 
 
A comunicação aborda justificadamente a problemática da convergência e da 
interoperabilidade. Na opinião do CESE, a I&D e o esforço de normalização neste domínio 
podem ser muito produtivos. O trabalho de normalização deve continuar a ser orientado pelo 
mercado, envolver todas as partes interessadas e concentrar-se nas necessidades dos utentes.  
 
O CESE salienta que a resolução da "clivagem digital" constitui uma condição essencial para o 
aproveitamento das potencialidades sociais e económicas inerentes às TIC. Isto significa ainda 
que a elaboração das políticas também deverá ter em consideração as necessidades específicas 
das pessoas com desvantagens sociais, assegurando assim uma sociedade da informação 
equitativa e inclusiva. 
 
O CESE também gostaria de realçar a importância de uma maior sensibilização no que se 
prende com as questões da segurança, pois a confiança nas TIC é um requisito essencial para a 
sua utilização frequente e particularmente importante para a exploração de todo o potencial da 
Internet. 

 
– Contacto: Anna WAGNER 

       (Tel.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int)  
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• A info-acessibilidade 
– Relator: Miguel Ángel CABRA DE LUNA (Interesses Diversos – ES) 
 
– Referências: COM(2005) 425 final – CESE 404/2006 
 
– Contacto: Raffaele Del FIORE 
                   (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)  

 

4. CULTURA: FORÇA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 
SOCIAL 

 
•  Turismo e cultura: duas forças ao serviço do crescimento 
– Relator: Patrizio PESCI (Empregadores – IT) 
 
– Referências: Parecer de iniciativa – CESE 400/2006 
 
− Pontos principais: 

 
Este parecer de iniciativa tem por objectivo principal dar às instituições europeias mais 
elementos para a promoção do turismo cultural europeu que levanta, nomeadamente, os 
seguintes problemas: 
− é necessário melhorar a comunicação e a promoção integrada da Europa e dos destinos 

europeus; 
− a União Europeia poderia promover as melhores práticas na gestão dos serviços turístico-

culturais utilizando sistemas competitivos e de prémios nos seus programas; 
− a promoção do diálogo intercultural quer na UE quer entre a UE e as outras zonas do 

mundo, também deve ser uma prioridade para os programas turístico-culturais; 
 
O CESE seria a favor da criação, logo que possível e na observância do princípio da 
subsidiariedade, de uma Agência Europeia do Turismo. 

 
– Contacto: Aleksandra KLENKE 
      (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)  

 

• A dimensão social da cultura 
− Relator: Daniel LE SCORNET (Interesses Diversos – FR) 
 
− Referências: Aditamento a parecer – CESE 406/2006 
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− Pontos principais: 
 

O aditamento a parecer visa propor uma sequência e ferramentas operacionais a partir do 
parecer “dimensão social da cultura”, adoptado pelo CESE em 31 de Março de 2004. 
 
Procura precisar o conceito de “dimensão social da cultura” com base em três conceitos-chave 
familiares ao Comité e cuja análise aprofunda continuamente. Os conceitos-chave são: 
“sociedade do conhecimento”, “globalização da economia” e “sociedade civil”. 
 
Não inclui a priori as hipóteses formuladas no primeiro parecer no que toca à criação de novas 
estruturas do tipo “observatório”, “laboratório”, “task force”. 
 
Todavia, solicita-se no presente parecer à Comissão que mencione os indicadores quantitativos 
e qualitativos que permitem afirmar que os instrumentos comunitários actuais são insuficientes 
para medir: 
• a evolução do emprego cultural e artístico na União, os seus efeitos qualitativos e 

quantitativos no emprego em geral, no crescimento, na coesão social e no reconhecimento e 
participação de todos, nomeadamente da população e categorias aparentemente mais 
desfavorecidas; 

• a realidade do aprofundar do diálogo intercultural, não apenas quanto ao número de trocas e 
iniciativas de todo o tipo, mas também em termos mais substanciais, uma vez que o Comité 
está preocupado com o alastrar de fenómenos de exclusão, racismo, de corte entre interesses 
particulares e gerais, de fragmentação e não de convergência. 

 
O parecer propõe, nomeadamente, que, por ocasião de 2008, Ano do Diálogo Intercultural, a 
Comissão apresente um relatório extremamente detalhado sobre este fenómeno e este objectivo. 
O CESE está disposto a contribuir muito activamente para a elaboração deste relatório. 
 
Nesse sentido, sugere uma nova reflexão cultural sobre a cultura. Tanto mais que a cultura 
parece basear-se ainda exclusivamente em conceitos patrimoniais, de conservação da herança e 
não tanto em conceitos de criação, de processos, de novos imaginários. Deixa ainda pouco 
espaço aos fermentos culturais próprios do social, do económico, do ambiental.  
 
O parecer pretende que os trabalhos da Fundação de Dublim sejam valorizados nestes 
domínios. Sugere que cada vez que o CESE abordasse estes temas em que se afirma a 
necessidade de “revoluções culturais”, “alterações de mentalidade”, “modificação de 
paradigmas herdados”, estas noções sejam objecto de uma análise concreta e, por conseguinte, 
pelo menos de um parágrafo específico. 

 
Sublinha que, se abandonasse o seu carácter muitas vezes apenas teórico, o método das “boas 
ou melhores práticas” poderia ser uma das principais ferramentas de diálogo, intercâmbio e 
transferência de saberes e culturas. 

 
−  Contacto: Stefania BARBESTA 
 (Tel.:  00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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5.  SOCIEDADE CIVIL: APOIO À CHINA 

 
• O papel da sociedade civil nas relações UE-China 
− Relator: Sukhdev SHARMA (Interesses Diversos – UK) 
 
− Referências: Parecer exploratório – CESE 413/2006 
 
− Pontos principais: 

 
Em 7 de Fevereiro de 2005, a Presidência britânica da União Europeia, solicitou o ponto de 
vista do CESE relativamente ao papel da sociedade civil nas relações UE – China. O comissário 
Mandelson salientou a necessidade de desenvolver relações com a China com base nos direitos 
humanos e na noção de uma sociedade civil mais desenvolvida e plural.  
 
A UE precisa de compreender melhor a complexidade do desenvolvimento da sociedade civil 
na China. Assim, recomenda-se que a UE adopte uma abordagem multifacetada, trabalhando 
em simultâneo com diferentes tipos de ONG. Deverá igualmente alargar os seus contactos com 
organizações da sociedade civil a nível regional e local.  
 
Em relação ao Estado de direito na China, recomenda-se, portanto, que a UE ponha a tónica na 
necessidade do cumprimento das leis em vigor. A UE deve continuar a procurar persuadir o 
Governo chinês de que a estabilidade não é incompatível com uma sociedade dinâmica, desde 
que seja respeitado o primado da lei.  
 
O CESE congratula-se com os programas de ajuda ao desenvolvimento da sociedade civil na 
China elaborados e propostos pela Comissão e recomenda que a UE considere a possibilidade 
de aumentar o seu apoio financeiro às organizações da sociedade civil na China. Igualmente 
importante é a continuação do apoio da UE a programas de desenvolvimento de capacidades 
das ONG chinesas. 
 
A UE pode mostrar ao Governo e às ONG chinesas a forma como as organizações da sociedade 
civil na Europa defendem causas, acompanham a acção governativa e dão contributos para as 
políticas públicas, permitindo assim que a China colha alguns ensinamentos positivos da 
experiência europeia. O CESE recomenda que sejam mantidos os contactos e a cooperação com 
a sociedade civil em Hong Kong. 
 
Recomenda-se que o CESE, em estreita cooperação com a UNICE e a CES, acompanhe e 
incentive a Comissão a acompanhar também, de forma adequada, as violações dos direitos 
fundamentais, juntamente com o Parlamento Europeu e o Conselho Económico e Social da 
China (CESC). Recomenda-se que o CESE explore o papel que a responsabilidade social das 
empresas e os códigos de conduta das empresas multinacionais (em especial as orientações da 
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OCDE) podem ter na contribuição de empresas estrangeiras para o desenvolvimento de um 
sistema de relações laborais na China. 

 
−  Contacto: Gatis EGLITIS 

(Tel.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 

6.   SOCIEDADE: PREOCUPAÇÃO COM OS GRUPOS DE RISCO 
• Violência doméstica contra mulheres 
− Relatora : Renate HEINISCH (Interesses Diversos – DE) 
 
− Referências: Parecer de iniciativa – CESE 416/2006 
 
− Pontos principais: 

 
O CESE considerou que a questão da violência doméstica exercida contra as mulheres deveria 
ser objecto de exame aprofundado, pelo que decidiu elaborar um parecer de iniciativa. 
 
Os requisitos mínimos de segurança e igualdade de oportunidades para as mulheres, que 
constituem parte integrante dos direitos fundamentais, deverão estar na base de qualquer 
política dos Estados que pertencem, ou pretendem vir a pertencer, à UE. O CESE considera 
urgente que haja uma estratégia europeia, com base nos Tratados em vigor. Há que recolher 
estatísticas fiáveis e comparáveis sobre a violência doméstica em todos os Estados-Membros e, 
também, nos países candidatos à adesão, devendo cada Estado-Membro elaborar um plano de 
acção nacional para combater a violência doméstica contra as mulheres, à luz da estratégia 
europeia. Este plano deve prever acções concretas para a aplicação prática da estratégia nos 
seguintes domínios: 

 
• regulamentação jurídica; 
• análise estatística da violência doméstica; 
• medidas de apoio a vítimas (ou potenciais vítimas) desta forma de violência; 
• vítimas de violência doméstica oriundas de grupos populacionais específicos; 
• actividades preventivas e repressivas relacionadas com o agressor; 
• apoio financeiro e organizativo às ONG que desempenham um papel importante na área da 

prevenção da violência doméstica contra as mulheres, da realização de campanhas de 
informação e de acções de formação, da assistência e do apoio às vítimas e da intervenção 
junto dos agressores; 

• formação adequada para os profissionais cuja função consiste em detectar situações de 
violência doméstica e acompanhar eficazmente as vítimas; 

• designação de relatores nacionais, com a finalidade de recolher, trocar e tratar informações e 
dados estatísticos sobre violência doméstica contra mulheres; 

• campanhas de informação. 
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O CESE considera indispensável encontrar novas soluções para o combate à violência 
doméstica contra mulheres, e divulgar, trocando informações, os projectos de boas práticas 
realizados quer ao nível nacional, quer ao nível europeu. 

 
− Contacto: Torben BACH NIELSEN 
 (Tel.: 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 

• Justiça de menores 
− Relator: José María ZUFIAUR NARVAIZA (Trabalhadores – ES) 
 
− Referências: Parecer de iniciativa – CESE 414/2006 
 
− Pontos principais: 

 
O CESE considera que deviam ser dados os seguintes passos para uma política comunitária 
sobre a delinquência juvenil e a justiça de menores: 
 
É imprescindível contar com dados quantitativos actualizados e comparáveis sobre a 
situação da delinquência juvenil nos vinte e cinco países da UE, que permitam conhecer de 
forma fiável aquilo que enfrentamos, qual a verdadeira dimensão do problema e as diferentes 
formas de resolvê-lo, tendo presentes – entre outras variáveis – as diferenças que poderiam 
ocorrer entre homens e mulheres infractores. 
 
De uma perspectiva qualitativa, considera-se adequada a existência de normas mínimas ou 
orientações comuns entre todos os Estados-Membros em relação às políticas de prevenção, 
reeducação e ressocialização, passando pelo tratamento policial e judicial dos menores em 
conflito com a lei penal.  
 
O primeiro passo para a elaboração dessas normas mínimas seria reunir os conhecimentos mais 
exactos existentes sobre as diferentes realidades e experiências desenvolvidas em cada um dos 
Estados-Membros. Esse processo pode revestir várias formas, mas poderia consistir na obtenção 
de informações através de inquéritos enviados aos Estados-Membros, complementado 
posteriormente com reuniões de peritos e profissionais na matéria para a troca de experiências e 
boas práticas. Essas reuniões podiam ter um carácter estável com a criação de uma rede de 
peritos com uma composição e funções adaptadas ao objectivo específico perseguido. Por 
último, para orientar melhor a reflexão e o debate sobre a matéria e abranger o maior número 
possível de instituições, organizações e particulares, a Comissão devia publicar um Livro 
Verde sobre a matéria. 
 
Simultaneamente aos passos referidos ou numa etapa seguinte do processo de conhecimento e 
aproximação entre os modelos de justiça de menores dos Estados-Membros, seria de criar um 
observatório europeu sobre a delinquência juvenil, o que facilitaria o estudo permanente deste 
fenómeno, a divulgação dos seus resultados, a assistência e o apoio às autoridades e instituições 
competentes na tomada de decisões.  
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Dado que as diversas questões da delinquência juvenil e justiça de menores são abordadas de 
forma dispersa pelas diferentes políticas da União Europeia (liberdade, segurança e justiça, 
juventude, educação e formação, emprego e assuntos sociais), é necessária uma coordenação 
operacional entre todos os serviços envolvidos, de forma a tratar o fenómeno da delinquência 
juvenil de um modo multidisciplinar e multi-institucional mais adequado, como já várias vezes 
assinalado no presente parecer. 
 
Dado que o problema em apreço reveste igualmente uma evidente dimensão social e de 
cidadania, seria importante em todo este processo a participação das organizações e dos 
profissionais da sociedade civil directamente envolvidos neste domínio (organizações do 
"terceiro sector", associações, famílias, ONG, etc.). Estes contribuiriam para a concepção e 
posterior aplicação dos programas e estratégias a desenvolver no seio da UE. 
 
No que se refere à integração e à reinserção social dos menores e jovens infractores, as políticas 
comunitárias adoptadas teriam de ter também em conta o papel das organizações sindicais e 
empresariais e os seus específicos canais de diálogo quando se estabelecessem as vias para a 
concretização da integração e inserção sociolaborais e profissionais dos menores em situação de 
exclusão social. Para tal, é necessário um compromisso da parte de todos os actores envolvidos, 
dado que a integração sociolaboral é uma das vias essenciais de reinserção desses menores na 
nossa sociedade. 

 
− Contacto: Stefania BARBESTA 

 (Tel.:  00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

7.  AMBIENTE: LUTA CONTRA A POLUIÇÃO E VALORIZAÇÃO 
DOS RECURSOS NATURAIS 

 

• Matérias-primas renováveis 
– Relator: Bernd VOSS (Interesses Diversos – DE) 
 
− Referências: Parecer de iniciativa – CESE 410/2006 
 
− Pontos principais: 

 
Matérias-primas renováveis são produtos provenientes das actividades agrícola, silvícola e 
piscícola não utilizados para fins alimentares, nem para forragens. Esta definição inclui tudo o 
que resulta da fotossíntese e dos subsequentes processos. Trata-se de energia solar acumulada. 
A biomassa pode ser aproveitada de dois modos: aproveitamento material e aproveitamento 
energético.  
 
A produção de matérias-primas renováveis, para além da produção de culturas alimentares e 
forrageiras, é uma das principais funções da actividade agrícola. Graças aos conhecimentos 
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adquiridos ao longo dos anos, às novas tecnologias e à investigação criativa, tornaram-se 
possíveis novas utilizações nas áreas da produção energética, da indústria farmacêutica e 
química, da construção civil e dos transportes. 
 
O CESE constata que o factor inibidor do desenvolvimento não é a quantidade de oferta das 
matérias-primas renováveis actualmente disponíveis ou produzidas, mas sim o atraso nas 
tecnologias de transformação dos possíveis produtos de mercado. É, portanto, problemático o 
facto de a investigação e o desenvolvimento de tecnologias relacionadas com matérias-primas 
renováveis não terem sido suficientemente tidos em conta no sexto programa-quadro de 
investigação. O CESE insta a melhorias radicais, especialmente no âmbito do financiamento ao 
desenvolvimento das matérias-primas renováveis no futuro sétimo programa-quadro. O CESE 
solicita em particular mais financiamento para a produção de matérias-primas renováveis, por 
forma considerar-se uma abordagem mais lata do que apenas a obtenção de energia a partir da 
biomassa. Para o efeito, afigura-se indispensável um reforço das dotações orçamentais. 
 
O CESE defende, expressamente, a definição pela UE de objectivos para a percentagem das 
fontes de matérias-primas renováveis. Propõe quatro fracções, de 25% cada, até 2020, 
nomeadamente para a produção de electricidade, calor, combustível e novos materiais, como, 
por exemplo, materiais compósitos, plásticos reforçados com fibras naturais ou outros produtos 
petroquímicos. 
 
O CESE salienta a importância decisiva de medidas de comercialização eficazes para cada 
uma das utilidades (produção de electricidade, calor e combustível, e aproveitamento material). 
Há exemplos bem sucedidos, como é o caso da legislação sobre acumulação de energia em 
vigor em alguns Estados-Membros. O importante é haver flexibilidade que permita a segurança 
do investimento e criar incentivos à utilização de novas tecnologias, tendo em consideração as 
diferentes situações de partida, por exemplo, no que diz respeito à tecnologia e à redução dos 
custos. 
 
− Contacto: Annika KORZINEK 
      (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 

• A madeira como fonte de energia na Europa alargada 
− Relator: Seppo KALLIO (Interesses Diversos – FI) 
 
− Referências: Parecer exploratório – CESE 411/2006 
 
− Pontos principais: 

 
Os recursos florestais europeus (volume de troncos em metros cúbicos sem resíduos de 
biomassa = stem volume without residuals) aumentaram em cerca de 30% em virtude da adesão 
dos novos Estados-Membros em 2004. Quase 30% do crescimento não são aproveitados, o que 
significa que o capital-madeira da UE aumenta, como tem aumentado nos últimos 50 anos. 
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Parte deste volume de madeira inutilizado (170 milhões de m3) consiste em árvores de pequenas 
dimensões que apenas servem para produzir energia. 
 
Anualmente ficam nas florestas 170 milhões de m3 de material residual proveniente dos abates 
de troncos, e adequado para a produção de energia. Tendo em conta as restrições de ordem 
técnica, económica e ambiental, 70 milhões de m3 deste material residual podem ser 
aproveitados. Ademais, os produtos derivados da indústria florestal (lixívia negra, cascas, 
serradura, etc.) e a madeira reciclável constituem o maior potencial, já eficazmente aproveitado 
em muitos países, em particular na indústria florestal integrada. A utilização de energia 
aproveitada dos produtos derivados e da madeira reciclável pode atingir 30-50% da 
matéria-prima de madeira. 
 
Portanto, o CESE considera que a utilização da madeira como combustível representa, em 
grande medida, o aproveitamento de um potencial energético europeu pouco utilizado que, 
simultaneamente, contribuiria para a redução das emissões de gases com efeito de estufa, como 
o dióxido de carbono. Deve também ser encarada sob o aspecto das funções de interesse geral 
desempenhadas pelas florestas (protecção e diversidade das florestas (diversidade biológica)). O 
aumento da utilização da madeira como combustível disponibiliza matérias-primas inexploradas 
para a transformação industrial. A utilização energética da madeira contribui para combater as 
alterações climáticas, melhorar a fraca auto-suficiência da UE em matéria de energia e 
aumentar a segurança de abastecimento energético, que são objectivos da política energética 
comunitária. 
 
O CESE considera que o aumento da utilização da madeira como combustível requer uma 
estratégia a longo prazo, baseada na renovação de regulamentos que impeçam e restrinjam o 
aumento da utilização. A utilização da energia da madeira requer condições equitativas, através 
da supressão de impostos e apoios que beneficiam os combustíveis fósseis. A especificação 
europeia estabelece exigências e categorias de qualidade para combustível sólido de madeira. É 
igualmente importante aumentar a utilização sustentável da madeira em todos os países, bem 
como a abertura dos mercados de combustível aos produtos derivados da indústria, aos produtos 
florestais destinados à produção de energia e aos combustíveis de madeira refinados. 
 
O CESE constata que na UE são escassos os conhecimentos sobre o potencial e a utilização da 
madeira como combustível. Deve-se efectuar uma melhor inventariação dos recursos de 
madeira para fins energéticos em todos os actuais e futuros Estados-Membros, uma vez que o 
conhecimento constitui a base do desenvolvimento sustentável. Para tal, há que proceder de 
diferentes formas. Assim, por exemplo, nas zonas extensas de floresta de folha caduca da 
Europa Central há que deixar potencial de madeira suficiente para garantir a diversidade 
florestal.  
 
O CESE considera ainda que, em determinadas regiões, o aumento da utilização da madeira 
como combustível é parte essencial do controlo dos incêndios florestais. A intensificação da 
utilização, em particular para fins energéticos, ajudará, provavelmente, a reduzir o risco e a 
ocorrência de incêndios florestais. 
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–    Contacto: Filipa PIMENTEL   
     (Tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@esc.eu.int) 
 

• Atribuição de quotas de hidroclorofluorocarbonos 
− Relatora : Giacomina CASSINA (Trabalhadores – IT) 
 
− Referências: COM(2004) 550 final – CESE 405/2006 
 
– Contacto: Maarit LAURILA  

        (Tel.: 00 32 2 546 97 39 – e-mail: maarit.laurila@esc.eu.int) 
 

____________ 
 


