
Projeto União Europeia
Sustentabilidade e uso eficiente de recursos

(Re)industrialização Desenvolvimento Sustentável Mar e Recursos

O CIEJD enquanto Organismo 
Intermediário no quadro da 
Parceria de Gestão estabelecida 
entre o Governo Português e a 
Comissão Europeia, através da 
sua Representação em Portugal.
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A diminuição do peso da indústria na Europa 
tem levado a uma discussão interna sobre a 

estratégia para o seu “renascimento”.

A Alemanha e alguns países 
do Leste europeu possuem 

indústria competitiva

Os países do Sul da Europa 
encontram-se numa situação 

inversa

Tal não é sustentável dentro do mesmo espaço económico, 
logo é necessária uma nova abordagem

Por esta razão é necessário avançar 

com um conjunto de ações concertadas 

ao nível da Europa que garantam a (re)

industrialização. São necessários, por 

isso,  cinco passos:

Atrair o investimento, 
a inovação e o 

empreendedorismo

Providenciar uma infra-
estrutura de serviços de 

topo

Estabelecer uma 
política de Investigação 

e Desenvolvimento a nível 
Europeu

Incentivar um ambiente 
propício à criação de novas 

empresas

Apostar na 
integração das indústrias 

da informação e em 
Internet nas empresas

A União Europeia mantém-se uma potência industrial 

importante, embora a sua indústria tenha vindo a 

enfraquecer face à concorrência global. Mais indústria 

significa mais emprego.

Numa altura em que a taxa de desemprego atinge 

níveis altíssimos na Europa é urgente voltar 
a colocar a indústria no centro das 
políticas europeias.

Economia

Ambiente Sociedade

Estratégia Europa 2020

Estratégia da União Europeia para o 
Crescimento e Emprego em dez anos, 
criada em 2010.

“É o desenvolvimento que procura satisfazer 
as necessidades da geração atual, sem 
comprometer a capacidade das gerações 
futuras de satisfazerem as suas próprias 
necessidades, significa possibilitar que as 
pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível 
satisfatório de desenvolvimento social e 
económico e de realização humana e cultural, 
fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos 
recursos da terra e preservando as espécies e os 
habitats naturais.”

Quantidade de terra 
e água necessária 
para sustentar as 
gerações atuais, 
tendo em conta todos 
os recursos materiais 
e energéticos, gastos 
por uma determinada 
população.

Para que serve o Mar?

PescaExploração de 
Petróleo

Energia Hídrica Turismo

Meio de 
Transporte Ecossistema

3%

Habitat: locais e as condições ambientais 
onde o estabelecimento de organismos/
espécies é viável.


