
Questão 1 
Como olha para esta crise e quais são as ameaças e as oportunidades que identifica no domínio ambiental e 
da sustentabilidade? 
 
Resposta: 
A crise sanitária hoje existente em Portugal e na maioria dos países, monopoliza ou, no mínimo, absorve as 
atenções e os recursos de todos, Governos, Organizações, Empresas e Cidadãos. 
 
Temos, neste particular, a convicção de que a crise sanitária se ultrapassará, mas poderá voltar, e de que as 
consequências económicas serão profundas e mais duradoras no tempo. 
 
Procurando responder à questão que é colocada, importa caracterizar o quadro vigente antes desta crise 
eclodir: 

• Prioridade à politica climática invocada pelas organizações internacionais; 
• Os resultados da Cimeira Climática de Madrid foram considerados insuficientes por falta de apoio de 

muitos países; 
• A União Europeia decidiu apresentar o “Green Deal”, projeto com metas climáticas e de preservação 

dos recursos muito ambiciosa, tendo subjacente um pacote financeiro igualmente ambicioso; 
• O Governo português assumiu sempre uma postura de considerável voluntarismo neste âmbito, e o 

País tem aprovados um Plano de Ação para a Economia Circular (PAEC) e um Plano Nacional 
Integrado para a Energia e Clima (PNEC 2030) que, para a sua realização, necessitam de meios 
financeiros muito avultados, quer públicos, nacionais ou europeus, quer privados. 

 
As decisões politicas existem, os Planos estão em marcha, a vontade e a velocidade adquirida são grandes, 
mas as prioridades irão, inevitavelmente, ser ajustadas. 
 
As consequências económicas e a necessidade de reforço das políticas sociais irão canalizar muito dos 
recursos nacionais e dos apoios europeus que couberem a Portugal. 
 
Dificilmente se verificará, pelo menos durante algum tempo, capacidade para se manter o vigor das 
transições previstas, mas disso não poderá resultar, em nosso entender, o retrocesso de sucessos e de ações 
que já foram tomadas. 
 
Em poucas palavras, a ameaça é o inevitável desvio de recursos financeiros para suster as consequências da 
crise atual, mas as oportunidades surgirão porque o engenho e iniciativas das pessoas e das empresas irá 
encontrar modos, voluntários, solidários e eficientes, de prosseguir com a promoção da eficiência no 
consumo na energia e para a criação de produtos menos consumidores de recursos naturais. 
  
 
Questão 2 
O que fazer para concretizar as oportunidades que identificou e de que forma a “economia verde” pode 
contribuir para a criação de riqueza e de bem-estar? 
 
Resposta: 
Deve ser mantida a exigência de padrões elevados de proteção ambiental, reduzindo ao mínimo inevitável 
algumas situações de exceção. 
 
Mas o aproveitamento das oportunidades terá de ser encontrado através de medidas positivas, a começar 
por uma nova perceção da criatividade e do dinamismo das empresas. 
 



Confiança, estímulo real à inovação, simplificação burocrática, monitorização pelos efeitos, são as condições 
mais eficazes para, dentro das amplas balizas definidas pelos Planos aprovados, se conseguirem, na prática, 
os melhores resultados. 
 
 
Questão3 
Quais lhe parecem ser os contributos dos atores principais (exemplo: ONU, líderes políticos europeus ou 
nacionais, responsáveis do setor financeiro, empresários…) e os recursos críticos que temos de alocar para o 
desenvolvimento de uma política ativa, que desenvolva a economia de forma a garantir que não 
ultrapassamos os limites dos sistemas naturais? 
 
Resposta:  
As posições, mas, sobretudo, as atitudes concretas e os exemplos dados pelas organizações supranacionais, 
serão determinantes para uma alocação equilibrada dos recursos futuramente disponíveis, os quais 
influenciarão as políticas adotadas pelos países. 
 
As empresas têm responsabilidades e devem ter iniciativas, mas dependem muito das conjunturas 
económicas e financeiras e do “ambiente positivo” criado pela atuação do Estado e dos poderes públicos. 
Todas as crises proporcionam lições para o futuro; espera-se que esta o faça, e no bom sentido. 
 
Mas, sem dúvida, teremos primeiro de a ultrapassar; só depois teremos condições (e aqui frisa-se que 
devemos manter as atuais) para o reforço das políticas de defesa do clima e da sustentabilidade dos sistemas 
naturais. 
 
 


