
Em março de 2020, a UE adotará uma estratégia industrial destinada a apoiar a 
transformação ecológica.
• É indispensável ajudar as indústrias a modernizarem-se e a explorarem oportunidades, tanto internamente 

como a nível mundial.
• Um dos principais objetivos será estimular o desenvolvimento de novos mercados para produtos circulares 

e neutros do ponto de vista climático.

É essencial descarbonizar e modernizar os setores industriais intensivos na utilização de energia, como 
a siderurgia e as cimenteiras.

Dezembro de 2019

#EUGreenDeal

Para atingirmos as metas climáticas e ambientais da UE é necessária uma 
nova política industrial, baseada na economia circular.

   Apenas 12 % 
das matérias utilizadas 
pela indústria da UE 
provêm de reciclagem.

   Na União Europeia, 

20 % das 
emissões provêm da 
indústria.

   Mais de 90 % da perda 
de biodiversidade e da pressão 
exercida sobre os recursos 
hídricos decorre da extração e 
transformação de recursos.

   O nível anual de extração 
de matérias-primas em 
todo o mundo triplicou 
entre 1970 e 2017 e 
continua a aumentar.
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Pacto Ecológico
Europeu

Indústria sustentável

A Comissão apresentará uma proposta destinada a apoiar processos siderúrgicos 
«zero carbono» no horizonte de 2030.

Fonte: Painel Internacional de Recursos,
Global Resources Outlook, 2019

Fonte: Painel Internacional de Recursos,
Global Resources Outlook, 2019

Fonte: Comissão Europeia,
Relatório intercalar sobre a ação climática 
da UE em 2019

Fonte: Eurostat, 
valores de 2016



Novo plano de ação no domínio da economia circular contribuirá para modernizar 
a economia da UE

A Comissão apresentará uma estratégia de fomento de produtos sustentáveis, que dará prioridade à 
redução e à reutilização antes da reciclagem. Serão estabelecidos requisitos mínimos para evitar a colocação 
no mercado da UE de produtos prejudiciais ao ambiente. Serão combatidas as falsas alegações ecológicas.

  A Europa necessita de um setor digital focado na sustentabilidade 
e no crescimento verde. A digitalização oferece novas oportunidades 
nos seguintes domínios:

• monitorização da poluição do ar e da água;

• monitorização e otimização do modo como a energia e os  
recursos naturais são consumidos.

Concentrar-se-ão primeiro esforços nos setores intensivos na utilização de recursos, tais como:

A Comissão proporá medidas 
destinadas a garantir que, no 
horizonte de 2030, todas as 
embalagens utilizadas na 
UE serão reutilizáveis ou 
recicláveis.

têxteis construção produtos eletrónicos plásticos

A transição é uma oportunidade para promover atividades  
económicas sustentáveis e geradoras de emprego.

Novos modelos económicos, baseados 
na locação de bens e serviços, 
contribuirão para o abandono 
progressivo dos modos de consumo 
centrados na utilização única ou 
pouco duradoura dos produtos.

   A Comissão explorará as vantagens que os 
sistemas de retoma poderão representar para 
os consumidores.

As pessoas serão incentivadas a devolver os seus 
aparelhos (telemóveis, tabletes e carregadores) para 
reciclagem.
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