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Desenvolvimento Sustentável



DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
E CRESCIMENTO VERDE.
A TEORIA E A PRÁTICA
Por: Viriato Soromenho-Marques, professor catedrático de Filosofia da Universidade de Lisboa e membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Sustentável (CNADS).
Fotos/Ilustrações: Opticreative

Nos momentos de crise profunda, as 
sociedades não são melhores do que 
os indivíduos. As primeiras, tal como 
os segundos, parecem vacilar nas 
suas convicções e valores. O «retorno 
do recalcado» em política traduz-se, 
geralmente, no abandono dos conceitos 
mais complexos, de assimilação mais 
recente. Se olharmos para Portugal e para 
a Europa no seu conjunto, facilmente 

confirmamos que a crise económica 
global iniciada em 2008, que depois se 
enraizou com uma estirpe própria na União 
Europeia, designada por «crise da dívida 
soberana», se traduziu na erosão de valores 
adquiridos numa mais simbiótica ligação 
entre ambiente e economia. Importa, por 
isso, relançar o debate sobre as questões 
fundamentais da sustentabilidade e dos 
modelos de crescimento
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1. Desenvolvimento sustentável.  
Uma proposta concetual que recupera 
a tradição ocidental

M as o que é o desenvolvimento sustentável? Em-
bora não tenhamos ainda uma teoria completa-
mente consistente sobre o tema, registam-se, 

contudo, algumas convergências. Uma delas, porventu-
ra a mais decisiva, consiste em assinalar a existência de 
um triângulo da sustentabilidade cujos vértices são os 
pilares social, ambiental e económico. Por esse mundo 
fora a discussão sobre estratégias de sustentabilidade 
tem sido conduzida sob o paradigma do que poderíamos 
designar como triângulo equilátero: isto é, a tese se-
gundo a qual cada um desses vértices, ou pilares, deve 
ter um peso e uma relevância idênticas. É o pretendido 
modelo do equal footing.

Essa visão, na perspetiva do autor deste texto, consiste 
num erro colossal. Na verdade, a sustentabilidade não 
obedece ao modelo de Tordesilhas, nem consiste numa 
negociação sindical sobre salários ou numa reunião 
de acionistas para discutir a repartição de lucros e as 
despesas de investimento. Cada um desses pilares ou 
vértices tem uma natureza específica, são qualitativa-
mente diferentes, não podendo ser amalgamados numa 
igualdade numérica, que colidiria com a sua essência 
particular. Se confrontarmos a análise do novo conceito 
de sustentabilidade, que aqui se propõe, com uma das 
mais clássicas conceções da filosofia ocidental, podere-
mos chegar a resultados surpreendentes. Tal é o caso do 
contributo que para o tema vertente pode ser retirado 
da teoria aristotélica da causalidade, que se encontra 
dispersa por várias obras do Estagirita, nomeadamente 
a Metafísica e a Física. O que nos poderia dizer Aristóte-
les sobre o desenvolvimento sustentável?1

Certamente que o grande pensador nos recordaria que o 
desenvolvimento sustentável não é uma coisa, mas um 
processo dinâmico de transformação ao qual se poderia 
aplicar, perfeitamente, a sua teoria das quatro causas. 
Estas são as seguintes:

•	 Causa eficiente: indica o princípio da mudança.

•	 Causa material: identifica aquilo de onde algo surge 
ou mediante o que algo chega a ser.

1 Aristóteles, Metafísica, I, 3, 983.

•	 Causa formal: a ideia ou o modelo que inspira a trans-
formação, aquilo que já é, idealmente, antes de se 
plasmar na realidade concreta.

•	 Causa final: o fim, o telos, a realidade concreta e dis-
creta para a qual o processo de transformação tende.

Se aplicarmos este quadro concetual ao desenvolvimen-
to sustentável deparamos com um resultado surpreen-
dente (ver Tabela 1).

Tabela 1

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMO 
PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO

Dimensão Político-Institucional como Causa Eficien-
te: princípio da mudança, fator decisivo para a trans-
formação da realidade. Traduz o consenso e a vontade 
política e operacional de mudança.

Dimensão Económica como Causa Material: aquilo do 
qual algo surge ou mediante o qual algo chega a ser. 
Traduz a mudança na reprodução quotidiana das con-
dições de vida numa perspetiva da sua continuação e 
qualificação.

Dimensão Ambiental como Causa Formal: é a ideia ou 
o paradigma que dá forma (e condiciona) à transfor-
mação. Traduz o quadro de conhecimento complexo 
que deve modelar a mudança (incluindo os limites e 
possibilidades abertos pela aplicação da nossa repre-
sentação das leis naturais).

Dimensão Social como Causa Final: o objetivo visado, 
o modelo de sociedade pretendida. Traduz o projeto de 
futuro onde as relações humanas (e dos humanos com 
as outras criaturas e ecossistemas) ocupam um lugar 
central.

Desde logo surpreendemos a necessidade de um quar-
to pilar, ou de um quarto vértice: o político-institu-
cional. Na verdade, como poderíamos acreditar que o 
desenvolvimento sustentável fosse um efetivo proces-
so de transformação se não existisse uma causa res-
ponsável pelo seu desencadear, um agente ativo que 
o promovesse?
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Por outro lado, verificamos que a dignidade intrínseca 
de cada um dos quatro vértices (teríamos um quadrado 
do desenvolvimento sustentável, em vez de um triângu-
lo) não se pode configurar no quadro do modelo equal 
footing, mas no âmbito de um modelo de cooperação e 
interação sinergética.

Há muita coisa em jogo na estratégia de desenvolvimen-
to sustentável. A possibilidade de recolocar as questões 
da justiça, da equidade, do progresso social, no quadro 
da crise ambiental e social, que constitui o fator crucial 
de condicionamento das sociedades contemporâneas. 
Também pelo desenvolvimento sustentável passa a for-
mulação das novas políticas públicas que permitam o 
aumento da coesão social e da solidariedade regional 
no plano nacional. Se existe algum futuro para a União 
Europeia, isso passará pelo retomar do horizonte estra-
tégico do desenvolvimento sustentável como fio condu-
tor e eixo aglutinador das políticas públicas nacionais e 
europeias.

2. O Crescimento Verde e os quatro 
erros capitais da Zona Euro 
Pensar corretamente implica não deixar de ter os pés na 
terra; mesmo quando se procura um efeito de distancia-
mento crítico, o objetivo deverá ser sempre o mesmo: 
conhecer melhor o chão que pisamos e as suas tendên-
cias de evolução.

Portugal encontra-se na Zona Euro. Passados oito anos 
do colapso do Lehman’s Brothers, os 19 países do euro 
continuam com um PIB conjunto inferior ao que exibiam 
em 2008. É claro que a perspetiva do crescimento ver-
de e do desenvolvimento sustentável não olha apenas 
a dados brutos. Deve ser fina e qualitativa. Num mun-
do ideal, o crescimento verde até poderia (e deveria) 
ser compatível com o decrescimento de alguns fatores 
que são dominantes na composição do PIB. Por outras 
palavras, o crescimento verde saudaria com entusiasmo 
a redução no PIB das parcelas associadas às emissões 
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de gases com efeito de estufa, ao consumo de matérias-
-primas não renováveis, à produção de resíduos, aos 
custos dos cuidados na esfera da saúde ambiental, à 
perda de biodiversidade. O crescimento verde substitui-
ria essas perdas com o valor de mais serviços ambien-
tais, com a recuperação de paisagens e habitats, com os 
investimentos na autonomia alimentar e na resiliência 
climática. 

O problema é que em Portugal, e nos países da Zona 
Euro, sobretudo nos nove países que concentram mais 
de 50% do desemprego (Estónia, Irlanda, Grécia, Espa-
nha, Chipre, Malta, Portugal, Eslovénia e Eslováquia), 
tem havido delapidação ambiental (lembremo-nos do 
surto de extrativismo mineiro propalado no nosso país 
em 2012 e 2013) sem crescimento. Pelo contrário, es-
tamos numa situação deflacionária que ameaça prolon-
gar-se até uma eventual implosão do projeto europeu2.

A minha tese é clara. O crescimento verde será impos-
sível enquanto não reformarmos os erros estruturais da 

2 Vítor Bento, «Eurocrise: uma outra perspectiva», Observador, 8 de fevereiro 
de 2015.

Zona Euro. Recordando o que disse acima: o desenvol-
vimento sustentável exige uma dimensão político-insti-
tucional como causa eficiente. Ora, hoje, em Portugal 
e na Zona Euro, são os tratados intergovernamentais 
que regulam a união monetária do euro, como é o caso 
do Tratado Orçamental e do Mecanismo Europeu de Es-
tabilidade (MEE), que condicionam todas as políticas 
orçamentais e económicas dos Estados. São estes que 
têm obrigado a uma austeridade que causa sofrimento 
social e danos no ambiente (as emissões de gases de 
efeito de estufa têm aumentado na Alemanha e na Poló-
nia, por exemplo).

Considero serem quatro os erros fundamentais a corrigir:

2.1. A ordem dos fatores não é comutativa. O primeiro 
erro da Zona Euro foi o de colocar o carro à frente dos 
bois. A história económica mostra que todas as uniões 
monetárias que funcionaram começaram por ser uniões 
políticas. Antes de terem uma moeda comum, as uniões 
devem ter uma Constituição e um governo comuns, se-
parando as competências dos dois sistemas de gover-
no (o da União e o dos Estados nacionais). Foi assim 
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nos EUA, com a Constituição Federal escrita em 1787, 
que antecipou em muito a união monetária do dólar e 
a estabilização de um banco central (que só ocorreria 
através do sistema da Reserva Federal, FED, em 1913...). 
Foi também assim no II Reich alemão. A unificação e a 
Constituição políticas de 1871 antecederam a união 
monetária de 1873 (o Reichsbank virá só em 1876). Por 
outras palavras, avançar para o euro sem existir um con-
trato constitucional e democrático entre os seus Esta-
dos participantes foi um temerário sacrifício da sobe-
rania monetária dos países que se pode considerar um 
verdadeiro crime político.

2.2. Não existe união económica sem um verdadei-
ro orçamento europeu. O segundo erro da Zona Euro 
consistiu em ter avançado para a implementação no 
terreno sem a existência de um orçamento comum – o 
que implicaria prévia coordenação das políticas fiscais 
e económicas dos Estados – capaz de intervir em caso 
de «choques assimétricos», que atingissem alguns dos 
seus Estados-membros, como veio a ocorrer em 2008 e 
depois. É confrangedor pensar que ainda hoje o orça-
mento da União Europeia corresponde a uns míseros 
1% do PIB conjunto dos seus, agora, 27 países. A au-
sência de um orçamento comum (que no mínimo deve-
ria corresponder a 5-7% do PIB agregado) impede que 
se possam ativar políticas contracíclicas que promovam 
investimento europeu para compensar a necessidade 
de contração da despesa pública de Estados muito en-
dividados. O propalado Plano Juncker, ou o Mecanismo 
Europeu de Estabilidade, são substitutos grosseiros e 
ineficazes dessa falha matricial.

2.3. Um banco central incompleto. O terceiro erro da 
Zona Euro foi o de ter inventado um hemiplégico ban-
co central que deixou os Estados completamente nas 
mãos dos mercados da dívida pública. Um banco cen-
tral deve ser capaz de financiar diretamente os Esta-
dos em caso de necessidade, o que está proibido pelo 
artigo 123.º do Tratado de Funcionamento da União 
Europeia (TFUE). Deve ser capaz de zelar pelo pleno 
emprego, e não apenas pela «estabilidade dos preços» 
(como manda o artigo 127.º do TFUE). É claro que Mario 
Draghi já inventou uma série de instrumentos que pro-
curam contornar os defeitos estruturais do BCE (Long-
-Term Refinancing Operations-2011, Outright Mone-
tary Transactions-2012, Target Long-Term Refinancing 
Operations-2014, compra maciça de títulos, públicos e 
privados, a partir de 2015), mas estes não existiam em 
2010. Milhões de empregos poderiam ser sido salvos e 

nenhum resgate teria sido necessário se o BCE tivesse 
atuado na altura como um verdadeiro banco central...

2.4. Incúria na regulação do setor financeiro. O quarto 
de entre os maiores erros da Zona Euro consistiu em ter 
tratado os Estados como entidades diabólicas e os ban-
cos como personalidades angélicas, desprezando a lição 
da experiência que mostrou precisamente o contrário. 
Sem a união bancária imposta por Roosevelt em 1933 os 
bancos teriam destruído a economia americana, depois 
de a terem incendiado em 1929. A ZE, amnésica e distraí-
da, permitiu que os bancos fossem a fábrica e os canais 
da dívida que a deixou desequilibrada entre credores e 
devedores. Depois de mais de cinco biliões de euros dos 
contribuintes sacrificados no altar de centenas de ban-
cos carregados de imparidades e contabilidades ficcio-
nais está a surgir uma união bancária, que é apenas uma 
pálida imagem do que seria necessário fazer3.

Os tempos estão difíceis para a viabilidade de uma eco-
nomia de mercado sustentável. Os fatores de desagre-
gação e entropia parecem impor-se, levando os povos 
a embarcarem em falsas soluções que só agravarão os 
problemas. Por isso, importa enfrentarmos a verdade de 
frente. Falando verdade. Com os pés firmes no chão e os 
olhos postos num futuro melhor.

3 Para melhor compreender a crise europeia: Viriato Soromenho-Marques, 
Portugal na Queda da Europa, Lisboa, Temas e Debates/Círculo de Leitores, 
2014.
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