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Construção europeia salienta
papel chave do Sector na política

A FIEC-Federação da Indústria Europeia da Construção manifestou a sua satisfação pelas
conclusões sobre a política energética a que chegou na semana passada o Conselho Europeu e
salienta o papel fundamental que os edifícios construídos desempenham no alcance dos
objectivos de eficiência energética traçados.
Sendo “a melhor forma de energia aquela que não é utilizada”, o organismo que representa as
federações nacionais do Sector, provenientes de 29 países, subscreve as medidas prioritárias para
as infra-estruturas e eficiência energéticas que sustentam a meta denominada “20-20-20” e que
visa uma redução do consumo energético em toda a União Europeia (UE) em 20% até 2020, assim
como a sua dependência das importações de energia.
Dado que representam cerca de 40% do consumo total de energia, a actuação sobre os edifícios
construídos “é a forma mais eficaz de reduzir as necessidades energéticas, indo ao encontro da
concretização do objectivo da UE”, frisa a FIEC num comunicado emitido logo após o anúncio do
órgão comunitário.
Para tanto, acrescenta, “é necessária uma visão clara, da UE e dos seus Estados-membros, sobre
como enfrentar o desafio do aumento da eficiência energética dos edifícios existentes”. A
obtenção de financiamentos para o efeito continua, porém, a ser um grande obstáculo, pelo que a
Federação saúda o facto de a questão da divisão dos incentivos entre proprietários e locatários vir
a ser abordada em futuras propostas da Comissão.
Neste contexto, a FIEC reclama “uma abordagem metodológica que encare o edifício como um
todo relativamente à melhoria do seu desempenho energético. Assim, a primeira prioridade deve
ser assegurar que os edifícios sejam objecto de isolamento antes de os sistemas técnicos, como os
de aquecimento, sejam substituídos e as opções de microprodução renováveis sejam
consideradas”.
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Novas infra-estruturas garantem desenvolvimento
Relativamente às infra-estruturas, a FIEC aplaude a aprovação do plano a 10 anos, com vista à
redução de 80-95% das emissões de carbono até 2050, e reafirma a sua convicção de que a
modernização e extensão da rede europeia de abastecimento energético é a chave para garantir a
longo prazo “a segurança, a acessibilidade e a sustentabilidade do nosso aprovisionamento
energético”, bem como para o “desenvolvimento sustentável da UE e a competitividade
internacional”.
“Serão necessários grandes investimentos na modernização da infra-estrutura da rede europeia e
no desenvolvimento de tecnologias de armazenamento das energias renováveis, pelo que
constatamos com agrado a elaboração de um plano de longo prazo, uma vez que as alterações do
actual sistema energético têm de começar agora”, afirma.
Por outro lado, representando as tecnologias e infra-estruturas energéticas projectos estratégicos,
de mão-de-obra intensiva e de alto valor agregado, a Federação sublinha o efeito considerável que
as mesmas podem ter sobre a economia da UE e o emprego e, por isso, apela a que tanto os
órgãos comunitários como os Estados-membros não deixem de garantir o investimento nesses
projectos.
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