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Dinamarca aposta por um sistema indus-
trial sustentável
Um organismo interministerial novo ocupar-se-á do futuro
ecossistema industrial e dos problemas da água, ar, solo ou resí-
duos de forma integrada

Perto do lago
Tissot, desde muitos
anos a maior refina-
ria de petróleo dina-
marquesa, emite ga-
ses, vapor e água
que, em vez de dis-
persar-se na nature-
za, são recuperados
pela maior central
elétrica, situada a
algumas centenas
de metros. Esta pro-
duz vapor de água
comprado por uma
unidade de produ-
ção de enzimas e
gesso, que serve de
matéria prima a um
fabricante de painéis
para construção.
Umas estufas agríco-
las, uma granja de
aquacultura, uma fá-
brica de ácido sulfú-
rico e a cidade de
Kalundborg nas pro-

ximidades, reva-
lorizam também os
resíduos deste polí-
gono industrial, gra-
ças a uma rede de ca-
nalizações e sempre
através de retribui-
ção.

Depois de que di-
versas experiências
deste tipo se expan-
dissem pelo país e
provassem a sua efi-
cácia, o governo di-
namarquês, de acor-
do com os industri-
ais do país e com o
apoio de um grupo
de científicos ecoló-
gicos, aprovou on-
tem a criação de um
organismo intermi-
nisterial que se en-
carregará da chama-
da eco-reestrutu-
ração do sistema in-
dustrial.

À semelhança dos
ecossistemas natu-
rais, agora o gover-
no cuidará que, des-
de a agricultura e a
indústria até o turis-
mo e aos serviços,
todos avancem para
um modo de funci-
onamento compatí-
vel com a biosfera e
sustentável a longo
prazo. As novas po-
líticas estão destina-
das a otimizar o uso
dos recursos, fechar
os ciclos de matéria
- recuperando e va-
lorizando ao máxi-
mo o que até agora
se consideravam re-
síduos - e minimizar
as emissões para o
exterior, desmate-
rializar as ativida-
des (reduzir os re-
cursos necessários

alcançando resulta-
dos equivalentes) e
por último, dimi-
nuir a dependência
das fontes de ener-
gia não renováveis.

Através destes
quatros eixos, o no-
vo organismo ocu-
par-se-á dos proble-
mas da água, ar, solo
ou resíduos de forma
integrada e, elabora-
rá indicadores naci-
onais novos que não
tenham somente
presentes os fluxos
monetários, mas que
também integrem
plenamente os fluxos
e as reservas de ma-
téria e energia, co-
mo base da riqueza
nacional.

Notícia 22 inspirada no Caderno de Propostas: Ecologia industrial: Programa para a evolução a
longo prazo do sistema industrial, coordenado por Suren Erkman

Coleção de Notícias Desejáveis (1) inspiradas em 25 Cadernos de Propostas da Aliança para um
Mundo Responsável, Plural e Solidário, www.alliance21.org

© Nova, Centre per a la Innovació Social www.novacis.org Barcelona DL. B-6071-2002



Segunda feira, 5 junho de 2006

Dinamarca aposta por um sistema indus-
trial sustentável
Um organismo interministerial novo ocupar-se-á do futuro
ecossistema industrial e dos problemas da água, ar, solo ou resí-
duos de forma integrada

Perto do lago
Tissot, desde muitos
anos a maior refina-
ria de petróleo dina-
marquesa, emite ga-
ses, vapor e água
que, em vez de dis-
persar-se na nature-
za, são recuperados
pela maior central
elétrica, situada a
algumas centenas
de metros. Esta pro-
duz vapor de água
comprado por uma
unidade de produ-
ção de enzimas e
gesso, que serve de
matéria prima a um
fabricante de painéis
para construção.
Umas estufas agríco-
las, uma granja de
aquacultura, uma fá-
brica de ácido sulfú-
rico e a cidade de
Kalundborg nas pro-

ximidades, reva-
lorizam também os
resíduos deste polí-
gono industrial, gra-
ças a uma rede de ca-
nalizações e sempre
através de retribui-
ção.

Depois de que di-
versas experiências
deste tipo se expan-
dissem pelo país e
provassem a sua efi-
cácia, o governo di-
namarquês, de acor-
do com os industri-
ais do país e com o
apoio de um grupo
de científicos ecoló-
gicos, aprovou on-
tem a criação de um
organismo intermi-
nisterial que se en-
carregará da chama-
da eco-reestrutu-
ração do sistema in-
dustrial.

À semelhança dos
ecossistemas natu-
rais, agora o gover-
no cuidará que, des-
de a agricultura e a
indústria até o turis-
mo e aos serviços,
todos avancem para
um modo de funci-
onamento compatí-
vel com a biosfera e
sustentável a longo
prazo. As novas po-
líticas estão destina-
das a otimizar o uso
dos recursos, fechar
os ciclos de matéria
- recuperando e va-
lorizando ao máxi-
mo o que até agora
se consideravam re-
síduos - e minimizar
as emissões para o
exterior, desmate-
rializar as ativida-
des (reduzir os re-
cursos necessários

alcançando resulta-
dos equivalentes) e
por último, dimi-
nuir a dependência
das fontes de ener-
gia não renováveis.

Através destes
quatros eixos, o no-
vo organismo ocu-
par-se-á dos proble-
mas da água, ar, solo
ou resíduos de forma
integrada e, elabora-
rá indicadores naci-
onais novos que não
tenham somente
presentes os fluxos
monetários, mas que
também integrem
plenamente os fluxos
e as reservas de ma-
téria e energia, co-
mo base da riqueza
nacional.

Notícia 22 inspirada no Caderno de Propostas: Ecologia industrial: Programa para a evolução a
longo prazo do sistema industrial, coordenado por Suren Erkman

Coleção de Notícias Desejáveis (1) inspiradas em 25 Cadernos de Propostas da Aliança para um
Mundo Responsável, Plural e Solidário, www.alliance21.org

© Nova, Centre per a la Innovació Social www.novacis.org Barcelona DL. B-6071-2002


