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Resumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Índia, potência emergente, energias renováveis, crescimento económico, alterações 

climáticas.  

Este trabalho, tem como principal objectivo aprofundar conhecimentos no que toca à questão 

energética na Índia, nomeadamente no sector das energias renováveis. Numa altura em que a 

Índia apresenta altos índices de crescimento económico, assumindo-se casa vez mais como uma 

potência emergente, torna-se interessante estudar em que bases energéticas este crescimento se 

sustenta e visa sustentar, sobretudo numa era em que os recursos energéticos estão cada vez 

mais caros e escassos.  

Pretende-se então em primeiro lugar, dar uma contextualização deste país a vários níveis, com 

vista a compreender a sua singularidade e o porquê de a Índia ser considerada no quadro das 

Relações Internacionais, como uma potência emergente. Com esta contextualização, torna-se de 

seguida mais fácil a situação energética actual do país, tendo em conta todos os problemas que 

esta apresenta e aqueles de que poderá padecer no futuro. 

Por último, é feita uma abordagem ao papel das energias renováveis neste país, considerando 

todos os aspectos mais vantajosos destas, pretendendo deste modo ressalvar as suas 

potencialidades e de que maneira estas poderão contribuir para a continuidade da prosperidade 

económica do país e desenvolvimento das populações mais periféricas da Índia. 
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This dissertation has as a main objective to deepen knowledge on the energy issue in India, 

particularly in the renewable energy sector. In a time that India has high rates of economic growth, 

assuming each time more as an emerging power, it becomes interesting the study on what basis 

this growth sustains energy and aims to sustain, especially in an era in which energy resources 

are increasingly expensive and scarce. 

Is then firstly intended to give a contextualization of this country at various levels, in order to 

understand its uniqueness and why India is considered in the framework of international relations 

as an emerging power. With this background, it becomes then easier the current energetic 

situation in the country, taking into account all the problems this presents and those that may 

suffer in the future. 

Finally, it made an approach to the role of renewable energy in this country, considering all these 

aspects more advantageous, intending to prevent their potential and how these can contribute to 

the continuity of the country's economic prosperity and development of more peripheral 

populations of India.  
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“Uma experiência nunca é um fracasso, pois sempre vem demonstrar 
algo.” 

Thomas Edison 

 

 

 

 

“Muitas vezes a utopia de um século torna-se a ideia vulgar do século seguinte.” 

Carlo Dossi 
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Introdução  

 

 A presente dissertação visa sobretudo aprofundar conhecimentos no que diz respeito à 

questão das energias renováveis na Índia. O trabalho divide-se em três partes principais. Em primeiro 

lugar pretende-se compreender, através de uma breve retrospectiva histórica e de uma 

contextualização do país a vários níveis, o porquê da Índia ser considerada uma potência emergente. 

A segunda parte visa abordar a questão energética neste país, apresentando as suas potencialidades 

e vulnerabilidades. O último capítulo tem como objectivo principal ressalvar a importância das 

energias renováveis quer no cenário actual, quer no futuro energético da Índia. 

 A ideia de realizar este estudo, surgiu em 2008, numa altura em que, à semelhança de agora, 

os preços dos recursos energéticos – nomeadamente o petróleo – atingiam valores record e se 

começavam a revelar cada vez mais insuficientes dada a crescente procura de mercados 

emergentes. O interesse particular na Índia surgiu no decorrer do primeiro ano do mestrado, visto não 

ser um país muito abordado nas disciplinas curriculares. Estas duas razões, juntamente com o facto 

de a Índia ser cada vez mais apontada como uma das maiores potências do futuro, levou-me a 

questionar de que modo esse crescimento poderia ser sustentado, dada a grande crise económico-

financeira à data, e com preços de matérias-primas cada vez mais caros.  

 Durante as duas últimas décadas, as atenções da maioria dos estudiosos ocidentais tiveram 

a China como principal objecto de estudo. O motivo, o sucesso da sua economia, com taxas de 

crescimento anual a rondarem os dois dígitos ao longo de mais de uma década. Se a China passou a 

ser chamada de grande “dragão” do oriente, um “elefante” começa agora despertar de um longo 

sono, e os seus passos começam a deixar as primeiras marcas na economia mundial.  

 De acordo com o economista Frederico Rampini, a Índia é “um país que tenta dar, numa 

geração, o salto do desenvolvimento para a sociedade pós-industrial, enveredando por atalhos 

surpreendentes” (RAMPINI 2007: 19). Desde o inicio dos anos 80, que a economia indiana apresenta 

uma tendência de crescimento, nomeadamente na última década, em que apresentou valores de 

crescimento do PIB na ordem dos 8 e 9 %, o que fez com que os “holofotes” dos estudiosos 

ocidentais se virassem para este para este país.  

 Infelizmente, nos dias de hoje os conceitos de desenvolvimento e crescimento económico 

estão ainda indissociáveis de um maior consumo de recursos energéticos bem como de um aumento 

dos níveis de poluição. Ao contrário dos Estados Unidos e outras potências europeias, que durante 

anos se industrializaram sem ninguém à altura para disputar os recursos energéticos, países como a 

Índia e a China têm de enfrentar actualmente preços de matéria mais elevados, dada a concorrência 

destes, sendo por isso obrigadas a procurar mercados alternativos e novas formas de energia. 
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 É neste contexto que surge a ideia de elaborar o presente trabalho de investigação, que tem 

como desenvolvimento o estudo da problemática da questão energética na Índia e o papel das 

energias renováveis como forma de solucionar alguns dos seus problemas e ineficiências, e permitir a 

continuidade dos seus níveis de crescimento.  

 Para compreender toda a questão energética na Índia, torna-se imprescindível em primeiro 

lugar, ter um conhecimento generalizado do país, mas ao mesmo tempo observar as particularidades 

que tornam esta nação num caso singular em todo o mundo. É pois com este objectivo, que se 

desenvolve toda a primeira parte do trabalho. Neste ponto será feito inicialmente um breve apanhado 

histórico sobre a Índia, desde a sua independência em 1947, destacando o que de relevante se 

passou aos níveis político, económico e social, até aos dias de hoje.  

Seguidamente, será feita uma análise contextual e caracterizadora deste país a vários níveis, 

desde as suas particularidades territoriais e geográficas, passando pela sua organização política, as 

suas especificidades étnicas e sociais, e os dados económicos que fundamentem a tese de que a 

Índia é uma economia emergente. Ao longo de toda esta análise, será feito também em cada um dos 

tópicos, um levantamento das potencialidades e vulnerabilidades que estes apresentam, 

problematizando de que forma como uma das suas características se irá traduzir numa vantagem ou 

desvantagem para o futuro da Índia.  

 Só com uma ideia clara e esclarecida de todos estes vectores, é depois possível prosseguir 

para uma investida de carácter mais técnico sobre a questão da sustentabilidade energética indiana. 

Tendo o leitor uma visão mais alargada sobre a mescla populacional indiana e sobre as razões que 

sustentam a teoria da Índia como economia emergente, poderá por exemplo, entender mais 

facilmente algumas das principais características do sistema energético actual. 

 A segunda parte do trabalho consiste então numa uma abordagem alargada a toda a matéria 

relacionada com o quadro energético actual na Índia. Inicialmente será feita uma análise ao sistema 

energético na actualidade, ou seja, observar a sua capacidade de produção, a sua posição à escala 

mundial, saber os recursos e os meios de produção de energia mais utilizados e as parcelas que 

cada um ocupa no “bolo” energético indiano. 

 O facto de a Índia possuir um território tão vasto confere-lhe uma auto-suficiência na maior 

parte de recursos e matérias-primas que consome, no entanto, as excepções correspondem a dois 

dos recursos de que mais padece, petróleo e o carvão. Numa era em que o crescimento económico 

tem ainda estes dois recursos como principais forças motrizes, a Índia apresenta-se como um grande 

importador de petróleo, e apesar de possuir bastante carvão no seu território, este apresenta um 

baixo valor calórico, o que obriga o país a importar a maioria do carvão que consome. Esta situação 

terá destaque no tópico correspondente aos problemas e ineficiências energéticas das quais a Índia 

actualmente padece. Neste tópico serão também referidas, por exemplo, algumas ineficiências 

derivadas da sua geografia, e da dimensão e distribuição da sua população 
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 A questão das emissões de carbono do país, apesar de ser um problema resultante da 

produção de energia, merece nesta segunda parte um papel de destaque. Num mundo cada vez mais 

delimitado no que toca às emissões de CO2, é importante perceber que papel a Índia tenciona 

prosseguir em relação a esta matéria. Se no passado não foi dos países que mais contribuiu para as 

elevadas quantidades de carbono presentes na atmosfera, o aumento crescente da queima de 

combustíveis fosseis no país, irão mais tarde ou mais cedo obrigar a Índia a tomar medidas em 

relação a esta matéria. E sendo esta uma questão transversal a todos os países, a solução não 

poderá passar por uma estratégia de isolamento. Será então feito um ponto de situação em relação 

ao actual cenário de emissões de dióxido de carbono e as linhas que o país tenciona seguir no futuro 

para contornar este problema. 

 Consequência destas emissões, são as já visíveis alterações climáticas que se fazem sentir 

um pouco por todo o globo. Como não poderia deixar de ser, também na Índia os sinais começam a 

ser visíveis. Neste ponto, a questão prende-se com o impacto que estas irão causar no futuro da 

Índia, identificar as áreas mais vulneráveis, avaliar os potenciais estragos e saber quem serão os 

mais prejudicados.  

 O último tópico desta segunda parte, visa situar a Índia no panorama energético internacional, 

dar conta do seu contributo para o total da energia produzida e consumida no planeta e identificar os 

principais mercados de onde importa os seus recursos. A par disto, pretende-se analisar as relações 

diplomáticas da Índia baseadas no mercado energético, referindo as investidas em novos mercados 

que de algum modo colmatem as necessidades energéticas Indianas. Este último ponto, visa também 

de algum modo fazer ponte para a terceira e última parte deste estudo, pois será de acordo com as 

previsões estudadas sobre a capacidade da Índia se abastecer no estrangeiro, que esta se verá ou 

não obrigada a investir no sector das energias renováveis. 

  É então sobre o sector das energias renováveis que se desenvolve toda a terceira parte 

deste estudo. A temática incide essencialmente sobre o papel que estas desempenham no presente 

e sobre a importância que poderão ou não vir a adquirir no futuro. Como já referido, a Índia possui um 

vasto território, é um dos maiores países do mundo, no entanto, pretende-se saber se toda essa 

vastidão lhe confere características geográficas que permitam a viabilidade deste tipo de infra-

estruturas. Pretende-se em primeiro lugar mencionar os objectivos traçados e referenciar os 

investimentos já realizados na área, destacando os de maior sucesso, e as hipóteses que têm de ser 

bem sucedidos.  

 No seguimento deste ponto, a questão prende-se mais uma vez com a viabilidade destes 

investimentos mas, através da referência aos estados da linha da frente nesta matéria. Sendo o 

sector das Tecnologias da Informação um dos grandes impulsionadores do crescimento económico 

indiano, torna-se pois imprescindível ter em conta o papel que estes têm e poderão vir a ter no 

desenvolvimento de novas tecnologias baseadas em energias renováveis. 
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 Considera-se também um grave problema, o elevado número de pobres existentes na Índia, o 

que leva a questionar o modo de como estas energias limpas poderão impulsionar o desenvolvimento 

destas populações e contribuir simultaneamente para a melhoria das suas condições de vida, através 

de pequenas iniciativas aliadas ao micro crédito. Pretende-se também demonstrar como as emissões 

de carbono poderão passar de um problema, a um incentivo à utilização destas energias, 

nomeadamente por via dos créditos de carbono. 

 A finalizar o estudo, serão ainda tidos em conta dois tópicos de elevada importância, um 

deles corresponde ao sector vital dos transportes, na medida em que estes possam ter por base 

fontes renováveis, e por último a questão do mundo rural que parece passar ao lado do crescimento 

económico indiano. Neste último ponto pretende-se demonstrar como as energias limpas poderão 

permitir a chegada do progresso a estas áreas mais remotas da Índia. 

 Posto isto, a grande problemática prende-se com a questão de como, e se, a Índia conseguirá 

manter o crescimento económico das últimas décadas e corresponder às expectativas dos vários 

estudiosos ocidentais, como as energias renováveis poderão contribuir para isso tendo em conta que 

alguns cenários previstos, e se os objectivos traçados poderão ser cumpridos. 

 A metodologia a ser utilizada terá por base o método dedutivo, tendo como material de apoio 

base documental pesquisada, artigos científicos, artigos de imprensa escrita e on-line, bibliografia e 

outros relatórios e estudos relacionados com a temática, com o objectivo de criar uma linha 

descendente dos casos mais gerais para os mais específicos.   
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1 – A Índia como Economia Emergente 

A Índia é cada vez mais apontada pelos especialistas em Relações Internacionais, como uma das 

grandes superpotências dos finais deste século. O país à semelhança da vizinha China, tem 

apresentado excepcionais índices de crescimento económico. No entanto, não é só nesta esfera que 

a Índia se poderá constituir como uma grande potência, e é para melhor compreender todo o 

potencial, mas as também condicionantes desta nação, que é necessário ter em conta uma breve 

retrospectiva histórica e uma contextualização a vários níveis deste país.  

 

1.1 – Breve História da Índia 

Nas vésperas da Revolução Industrial, ocorrida em finais do século XVIII, a Índia era a segunda 

maior economia mundial contribuindo para cerca de 20% da produção mundial, mas com esta 

revolução ocorrida no mundo ocidental, e o período de colonização britânica contribuiu para quase 

dois séculos de estagnação da economia e atraso no desenvolvimento indiano (GOLDMAN SACHS 

2007).   

 A independência da Índia face ao Reino Unido ocorreu a 15 de Agosto de 1947, em 

consequência do movimento de resistência pacífica liderado por Mohandas Gandhi, seguido 

posteriormente por Jawaharlal Nehru e pala promulgação do India independence Act1 pela Câmara 

dos Comuns britânica a 18 de Julho de 1947. Este acto provocou uma fragmentação política do 

território do sub continente indiano, em particular a divisão entre a Índia laica e democrática e o 

Paquistão islâmico, que gerou graves conflitos entre hindus e muçulmanos em territórios fronteiriços 

entre os dois países, nomeadamente em Caxemira, um território de maioria muçulmana mas 

governado por um marajá hindu. 

 O India Independence Act delegou o poder executivo à Assembleia Constituinte com o 

objectivo da criação de uma Constituição para a União Indiana. A liderança do país fica entregue a 

Mohandas Gandhi, que morre assassinado em Janeiro do ano seguinte, sucedendo-lhe Nehru. Com 

este acto a Índia passava assim a 26 de Janeiro de 1950 a república independente dentro da 

Commonweatlh2, contudo não reconhecendo o rei Jorge VI de Inglaterra como soberano do seu país. 

No mesmo mês Rajendra Prasad, um discípulo de Gandhi é eleito como o primeiro Presidente da 

República da Índia, que passa a ser formalmente um estado democrático independente baseado nos 

princípios do Laicismo e do Estado de Direito. 

 Durante a Guerra-fria a Índia desempenhou um papel bastante importante, demarcando-se 

como fundadora do Movimento dos Países Não-Alinhados durante a conferência de Bandung na 

Indonésia em 1955. O seu primeiro-ministro da altura, Nehru, consciente da importância geopolítica 

                                                      
1 India Independence Act – acto através do qual é cessada a soberania britânica na região da Índia. 
2 Commonweatlh – é uma associação de territórios autónomos, mas dependentes do Reino Unido, 
criada em 1931 e formada actualmente por 53 nações, a maioria das quais independentes, mas 
incluindo algumas que ainda mantêm laços políticos com a antiga potência colonial britânica. 
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na região juntamente com o facto de ser uma potência demográfica em relativo crescimento 

económico declarou-se neutra perante os dois blocos políticos dominantes liderados pelos Estados 

Unidos da América (E.U.A.) e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.).  

 Em 1956 é estabelecida uma nova estrutura federativa com uma divisão baseada nas 

características étnicas e linguísticas da população. No ano seguinte a Índia declarou o estado de 

Caxemira parte integrante da República da Índia, cumprindo assim a vontade já manifestada em 1954 

pela assembleia constituinte deste território da adesão a este país.  

No ano de 1961 as tropas indianas expulsam as autoridades portuguesas de Goa, Damão e 

Diu, pondo fim ao Estado Português da Índia. Em 1962 dá-se o primeiro conflito entre Índia e China, 

pela disputa das zonas fronteiriças dos Himalaias, do qual a China acaba por sair vencedora. 

O primeiro-ministro Nerhu morre em 1964, sendo substituído por Lal Bahadur Shastri. E em 

1965 a Índia entra em guerra com o Paquistão devido a conflitos entre guerrilhas paquistanesas e 

tropas indianas em Caxemira, que culminou num acordo moderado pelos Soviéticos em 1966 na qual 

a Índia se comprometeu a retirar as tropas dos territórios da Caxemira paquistanesa entretanto 

ocupados. Mais tarde, em 1971, um outro conflito entre estes dois países viria a rebentar, na 

sequência da Guerra de Libertação do Paquistão Oriental, o actual Bangladesh, no qual a Índia, já 

sob a liderança da primeira-ministra Indira Gandhi3, decidiu apoiar o movimento de libertação dos 

bangladeshis. Este conflito terminou com o render das tropas paquistanesas e com a assinatura do 

Acordo de Simla a 3 de Julho de 1972, em que o Bangladesh via oficialmente reconhecida a sua 

independência.  

A Índia torna-se no início da década de 70 uma potência nuclear, realizando o seu primeiro 

teste em 1974, o desenvolvimento deste projecto visava garantir a sua independência e segurança 

face às constantes tensões com o Paquistão e a China, e assegurar também a sua neutralidade face 

aos dois blocos dominantes. O mandato de Indira ficou também marcado por um período de sufoco 

da democracia indiana durante 19 meses, uma vez condenada em 1975 por fraude eleitoral e 

obrigada à renúncia do seu lugar no parlamento, a estadista “reagiu com um golpe, declarando o 

estado de emergência. Invocando os artigos 352 e 320 da Constituição, que lhe concediam os 

poderes especiais em caso de ameaça interna ou externa à segurança do Estado […] instaurou de 

facto um regime autoritário. As liberdades fundamentais foram suspensas, os opositores e os 

jornalistas críticos acabaram na prisão” (RAMPINI 2007). Indira Gandhi é assassinada em 1984 pelos 

seus guarda-costas, e o seu filho Rajiv Gandhi é nomeado seu substituto, sendo também ele 

posteriormente assassinado em 1989.  

Após décadas de crescimento lento, em 1991 começam a dar-se gradualmente as primeiras 

reformas, orientadas para a remoção de obstáculos para uma economia mais livre, a Índia começou a 

estar envolvida cada vez mais numa reintegração na economia global (GOLDMAN SACHS 2007).  

                                                      
3 Indira Gandhi  não tinha qualquer parentesco com Mohandas Gandhi, o sobrenome vinha do seu 
marido Feroze Gandhi, que havia adoptado este apelido po razões políticas. 
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No final da década passada, em 1998, a Índia realizou cinco testes nucleares no deserto do 

Rajastão, o que originou sanções económicas por parte dos Estados Unidos contra a Índia. O receio 

de uma guerra nuclear entre Índia e Paquistão, também munido deste arsenal, deu origem a um 

acordo, moderado pelas Nações Unidas, entre estes dois países, assinado em Fevereiro de 1999 

com o objectivo de privilegiar o diálogo bilateral evitando assim os conflitos. No entanto este acordo 

teve curto prazo de duração, uma vez que as guerrilhas separatistas de Caxemira em Maio desse 

mesmo ano ao passarem da Linha de controlo do distrito de Kargil originaram mais um conflito entre 

os dois países, conflito esse que viria a terminar em Junho mais uma vez com a derrota das forças 

paquistanesas. No ano de 2001 o primeiro-ministro indiano reuniu-se pela primeira vez com o 

presidente paquistanês em 10 anos, numa reunião sem qualquer resultado. Desde então vários 

ataques suicidas de fundamentalistas islâmicos apoiados pelo Paquistão têm atingido alvos civis, 

governamentais e militares indianos.  

Em 2004, e apesar de no ano anterior a Índia se ter registado uma elevada taxa de 

crescimento, o partido do governo, o Partido Nacionalista Hindu (BJP), perdeu surpreendentemente 

as eleições para o Partido do Congresso liderado por Sonia Gandhi, que nomeou o economista 

Manmohan Singh como primeiro-ministro. De acordo com Frederico Rampini, esta mudança no 

quadro político não foi um voto contra a abertura da Índia ao mercado mundial, mas sim a favor “de 

um modelo de desenvolvimento que conseguisse propagar mais rapidamente o novo bem-estar a 

zonas e estados do país que permaneceram à margem do boom” (RAMPINI 2007) 

 Finda esta retroespectiva, segue-se agora uma análise mais focada da Índia, tendo em conta 

a sua situação actual a vários níveis.  
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1.2 – Contextualização e caracterização a vários ní veis – potencialidades e vulnerabilidades 

Neste ponto será feita uma contextualização e caracterização da Índia a vários níveis tanto 

político como económico, sem deixar de parte as suas características populacionais e territoriais, 

identificando em cada um deles as potencialidades e as vulnerabilidades que este país apresenta 

tanto para o presente como para o futuro. 

 

1.2.1 – Território 

A Índia em termos de territoriais abrange cerca de 3,3 milhões de quilómetros quadrados, o 

equivalente a 2,5% da superfície terrestre, é o terceiro maior país da Ásia, logo a seguir à Rússia e 

China, e o sétimo a nível mundial. Situado a norte do equador, como a maioria dos países asiáticos, o 

território indiano apresenta-se descontinuo, formado por uma massa continental e dois conjuntos de 

ilhas, as Andaman e Nicobar no Golfo de Bengala e as ilhas Laccadive no Mar Arábico; este forma 

uma espécie de triângulo com o vértice inferior apontado a sul divide o Oceano Índico em dois, o Mar 

Arábico a Oeste, e o Golfo de Bengala a Este (CIA 2010). 

As fronteiras da Índia são na generalidade bastante lineares, sendo no entanto interrompidas 

no extremo norte, a região de Caxemira, e a Leste pelo Bangladesh que torna o nordeste indiano 

numa espécie de enclave, ligado ao resto do território por um estreito corredor que chega a medir 

apenas 32km de largura. A sua fronteira terrestre estende-se por 14.103 quilómetros, dos quais 3.132 

quilómetros fazem fronteira a oeste com o Paquistão; a Este, 4.053km com o Bangladesh e 1.463 

quilómetros com Myanmar; a norte, 3.380 quilómetros fazem fronteira com a China, 1.690km com o 

Nepal e 605km com o Butão. As fronteiras marítimas têm na sua extensão total 7.516 quilómetros, 

sendo que 5.422 quilómetros correspondem à parte continental do território, 132km à Ilha de 

Lakshadweep e 1.962 km às Ilhas de Andaman e Nicobar (EMPLOYMENT CONDITIONS ABROAD 

2005). 

Do ponto de vista geomorfológico, a Índia pode dividir-se em cinco áreas distintas, as Ilhas; a 

cadeia montanhosa dos Himalaias, que se estende a norte e a este por cerca 2.500 quilómetros; 

paralelamente a sul desta cadeia encontram-se as planícies Indo-Gangética que com os seus 280 a 

400 km de largura constituem uma das maiores planícies aluviais do mundo; existe ainda o planalto 

triangular do Decão, que ocupa a maior parte do território indiano, possui uma morfologia variada e é 

ladeado pela última das áreas; os Gates Orientais e Ocidentais, que correspondem a duas 

cordilheiras, cujas cotas variam entre os 300 e os 900m de altura, e que se encontram no extremo sul 

do subcontinente indiano, nos chamados montes Nilgiri (LIBRARY OF CONGRESS 2004).  

O sistema hidrográfico indiano comporta um conjunto de importantes de rios, dos quais se 

destacam três mais importantes, o famoso Ganges, que se estende ao longo de 2.510 quilómetros, 

desde as suas nascentes nos Himalaias até desaguar no no Golfo de Bengala, já no Bangladesh; o 

rio Bramaputra com 916 km nasce também nos Himalaias em território Chinês passando pela 
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porvincia de Arumachal Pradesh até entrar no Bangladesh onde se encontra com o Ganges; o último 

dos três mais importantes é o rio Indus, que com 1.270 km de extensão também nasce nos 

Himalaias, percorre as províncias indianas de Jammu e Caxemira seguindo depois pelo Paquistão em 

paralelo com a fronteira com a Índia até desaguar no mar arábico (LIBRARY OF CONGRESS 2004). 

No que toca às geologia, os solos indianos são na sua maioria de origem magmática, 

sedimentar e metafórica. Destes 1.697.000 quilómetros de solo, apenas 5.48.000 são irrigados e 

aptos para a agricultura, situam-se na sua maioria nas planícies do norte. Os restantes 1.276.190 km 

não são cultiváveis ou apenas permitem determinados cultivos sazonais. A diversidade de climas e 

de tipos de solos faz com que a sua flora seja caracterizada por um sem número de espécies 

vegetais, a maior parte destas espécies encontram-se nas planícies do Ganges, as planícies sul-

orientais apresentam uma variedade mais tropical, enquanto que as encostas dos Himalaias 

apresentam uma vegetação árctica. As zonas áridas junto à fronteira com o Paquistão contrastam 

com a selva impenetrável de algumas regiões das zonas mais baixas e pantanosas (LIBRARY OF 

CONGRESS 2004).  

Em conclusão, o território indiano é capaz de albergar um elevado número de população; é 

rico em recursos naturais quem no continente quer no oceano Índico; a sua posição geográfica 

permite-lhe exercer influência em praticamente todo o continente asiático; o seu vasto território e a 

sua geografia conferem-lhe grandes potencialidades no que toca à exploração do sector das energias 

renovaveis;; a sua vasta costa marítima, quer a oriente quer a ocidente, permitem-lhe um grande 

domínio sobre as mais importantes rotas comerciais e energéticas do Índico. No entanto a sua 

descontinuidade territorial a Este dificulta a comunicação com o extremo-oriente do seu território, 

devido ao Bangladesh; e a inexistência de barreiras geográficas nos limites do território a Este e a 

Oeste, dificulta a fixação de fronteiras politicas e facilita o acesso à sua planície do rio Ganges, 

obrigando a dispendiosos esforços políticos, militares, diplomáticos e económicos. 

 

1.2.2 – População 

A Índia é actualmente o segundo país mais populoso do mundo, o país possui cerca de 1.173 

milhões de habitantes, o correspondente a cerca de 17% da população mundial, sendo apenas 

superado pela China com mais de 1.300 milhões de habitantes (CHAMBERS 2002). 

 Destes mais de 1.173 milhões de habitantes, 30,5% tem idade inferior a 15 anos, dos quais 

165,285,592 são mulheres e 187,197,389 são homens; 64.3% possui entre 15 e 64 anos de idade, 

359,795,835 são mulheres e 384,131,994 são homens; os restantes 5,2% da população possuem 

mais de 65 anos, 31,670,841 mulheres e 28,816,115 homens. Estes dados traduzem-se numa 

esperança média de vida de 66,5 anos, 67,6 anos para as mulheres, e de 65,5 anos para os homens, 

sendo que o rácio étario se situa nos 1,13 homens por mulher até aos 15 anos, 1,07 homens/mulher 

entre os 15 e os 64 anos, e de 0,91 homens/mulher com mais de 65 anos. A média de idades na 
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Índia é de 25,9 anos, sendo que a dos homens é de 25,4 anos, ligeiramente inferior à das mulheres 

que é de 26,6 anos (CIA 2010). 

 A taxa de crescimento anual da população situa-se nos 1.38%, numero este que tem vindo a 

regredir desde os anos 80, fruto do aumento do nível económico, redução do analfabetismo e de 

campanhas governamentais de divulgação de métodos contraceptivos. A média em 2010 de 

nascimentos por mulher é de 2,65, facto que comprova uma tendência decrescente face à media 

registada no inicio da década, quando se situava perto das 3 crianças por mulher. (CIA, 2010). 

 Espera-se que seja na década de 20 deste século que a Índia venha a tirar maior proveito do 

seu quadro populacional, pois será nesta altura que a sua população activa irá superar em jovialidade 

e em vários milhões de pessoas a população activa das principais potências demográficas da 

actualidade, que tendem cada vez mais a aumentar o seu défice de população. Juntando a isto a 

diminuição da taxa de natalidade para os 21,3 por mil habitantes, da taxa de mortalidade infantil para 

49,1 por mil nascimentos, e do índice de mortalidade geral para 7,5 por mil habitantes, estimados 

para este ano, bem como o aumento da esperança média de vida, faz com que os demógrafos 

indianos encarem com optimismo uma estabilização populacional nos 1.450 milhões de habitantes na 

década de 40 deste século. (CIA, 2010) 

 A Índia é marcada por uma acentuada assimetria social, a maioria da população habita nas 

cerca de 700 mil aldeias situadas nas zonas rurais, dos quais grande parte migra destas zonas para 

as grandes cidades em busca de uma vida melhor, dando origem a enormes aglomerados 

populacionais suburbanos, os chamados bairros de lata, onde habitam já cerca de 25% da população 

indiana, na sua maioria em condições desumanas. Pelo menos 35 cidades possuem mais de 1 

milhão de habitantes, sendo as mais populosas Bombaim, com cerca de 16.500 milhões de pessoas, 

seguida de Nova Deli com 15.300 milhões, Calcutá com 13.200 milhões, Madras com 6.400 milhões, 

Bengalore com 5.700 milhões, Hyderabad com 5.500 milhões e Ahmadabad com 4.500 milhões 

(INDIA 2004). A estrutura destas cidades assenta num modelo desenvolvido durante o período de 

domínio britânico, que consiste em bairros de estilo ocidental de actividades administrativas e 

residenciais, erigidos ao redor de um núcleo antigo (EMPLOYMENT CONDITIONS ABROAD 2005).  

 Cerca de metade dos mais de 1.100 milhões de habitantes da Índia concentram-se em cinco 

estados, 166 milhões em Uttar Pradesh, 100 milhões em Maharashtra, e por fim 80 milhões para 

cada um dos seguintes estados, Bilhar, West Bengal e Andra Pradesh. Em oposição encontram-se os 

estados de Sikkim e Mizoram cada um com menos de 1 milhão de habitantes. Em termos de 

densidade populacional, a Índia apresenta valores de 324 habitantes por km2, contudo este valor não 

tem grande significado sendo que a distribuição da população pelo território não é de todo uniforme, 

estando condicionada por diversos factores como as suas características geográficas e geológicas 

bem como os pólos de desenvolvimento industrial e de comércio. Como exemplo disso verifica-se 

que os maiores estados possuem uma densidade populacional superior a 400 habitantes por km2, 

enquanto que as regiões mais inóspitas como os territórios insulares, as regiões áridas do Oeste ou 

as regiões frias dos Himalaias apresentam apenas uma densidade de 150 habitantes por km2. 
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(LIBRARY OF CONGRESS, 2004) Estes desequilíbrios no povoamento na Índia traduzem-se 

consequentemente em problemas económicos e sociais, bem como a nível geopolítico e estratégico.  

 Dada a grande mescla de raças e culturas que foram sendo assimiladas ao longo dos anos, é 

quase impossível nalguns dos casos, determinar a origem exacta de muitos dos povos que se fixaram 

neste subcontinente, deste modo considera-se que, a população indiana está dividida em três 

principais grupos étnicos, 72% dos quais são Indo-arianos, 25% pertence ao grupo dos Australóisdes 

e os restantes 3% são Mongólicos. Estes grupos podem por sua vez ser divididos em vários 

subgrupos dependendo da religião, língua ou casta. Desta variada coexistência de povos com 

características físicas e culturais bastante distintas, podemos destacar ainda as cerca de 300 tribos 

que habitam nas regiões mais isoladas e montanhosas onde os seus costumes permanecem 

inalterados há séculos (LIBRARY OF CONGRESS, 2004).  

 A divisão da população em termos de credo foca-se essencialmente em quatro grupos 

religiosos, os hindus dos quais fazem parte 80,5% dos indianos, os muçulmanos com 13,4% sendo 

simultaneamente a segunda maior comunidade religiosa do país e a segunda maior comunidade 

muçulmana do mundo, os cristãos representam apenas 2,3% seguidos dos sikhs4 que representam 

1,9%. Destacam-se ainda outras religiões como o budismo que representa 0,8% da população e o 

jainismo5 com 0,4%, existem ainda vários grupos religiosos ligados aos diferentes grupos tribais. 

Estes grupos encontram-se representados um pouco por todo o território indiano, no entanto, existem 

zonas de maior predominância de algum destes, como o estado de Jammu e Caxemira, de maioria 

muçulmana, ou o estado do Punjab onde predominam os sikhs (LIBRARY OF CONGRESS, 2004). 

 Em suma, a Índia representa cerca de 17 da população mundial à qual acrescenta 

anualmente cerca de 18 milhões de novos habitantes, que a este ritmo deverá superar a China perto 

do ano de 2025, no entanto, resultado do aumento do nível económico, diminuição de analfabetismo 

e das campanhas de contracepção, deverá estabilizar nos 1.450 milhões de habitantes em 2040. 

Estima-se que em 2025 47 milhões de pessoas estejam disponíveis para trabalhar, o correspondente 

a 64% da população em idade activa. 

Como características negativas deste factor, a Índia possui hoje um terço da pobreza 

mundial, e o rendimento per capita é na ordem dos 500 dólares por ano, ou seja, metade do dos seus 

vizinhos chineses; 700 milhões de habitantes, cerca de 62% da população vive na pobreza, e destes 

cerca de 300 milhões vivem em extrema pobreza; apesar de ser um estado laico, o pluralismo 

caracterizado pelas diferenças étnico-linguisticas são um factor de instabilidade interna e falta de 

coesão nacional, nomeadamente entre hindus e muçulmanos; o êxodo rural provocado pela 

                                                      
4 O siquismo é uma religião divulgada essencialmente na região do Punjab, foi fundada por Nanak e 
difundida por este entre os finais do século XV e inícios do século XVI, esta religião combina 
princípios do islão com princípios do bramanismo.  
5 O jainismo é uma religião próxima ao budismo fundada no ano VI a.c., e que privilegia o ascetismo 
rigoroso e o respeito pela vida e pelo saber dos homens, considera também que o Universo é 
formado por duas espécies de substâncias, as inanimadas, que são passageiras, e as animadas que 
são eternas.  
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industrialização nas zonas costeiras tem provocado sobre-povoação nas cidades, em Bombaim onde 

moram 15 milhões de pessoas, 40% das casas não possui água potável; as desigualdades sociais 

são um facto inegável, onde ainda persiste o sistema milenar das castas hindus (COSTA 2007). Além 

disto, este elevado número de habitantes constitui-se como uma séria ameaça à sustentabilidade do 

planeta, nomeadamente na questão das emissões de carbono resultantes da queima de combustíveis 

fosseis. Pois num hipotético cenário de aproximação do estilo de vida indiano ao estilo de vida dos 

ocidentais, significaria um acréscimo de poluição enorme que o planeta não poderia suuster por muito 

tempo.  

No entanto e apesar das desvantagens acima referidas, este factor populacional com “mais 

de mil milhões de habitantes, dos quais 70% com menos de 35 anos” (RAMPINI 2007: 42) constitui 

uma fonte quase inesgotável de recursos humanos; a par do “exército” de população 

profissionalizada entre operários e serventes, grande parte da população jovem é altamente 

qualificada, licenciam-se cerca de “200 000 engenheiros por ano, mais 300 000 licenciados noutras 

áreas científicas (matemática, física, química e biologia) e 2000 doutorados” (RAMPINI 2007: 42); 

esta mão-de-obra trabalha a baixo-custo tendo em conta a remuneração paga pelos mesmos 

serviços nos países desenvolvidos, um “moderno hospital de Madrasta oferece por 4000 dólares a 

mesma operação de cardiologia que nos Estados Unidos custam 30 000.” (RAMPINI 2007: 20); a 

grande massa de emigrantes que possui noutros países a ocuparem posições elevadas em grandes 

multinacionais, funcionam como grupos de pressão político-económica de acordo com os interesses 

indianos “12% dos cientistas de todas as faculdades dos Estados Unidos e até mesmo 36% dos 

matemáticos da NASA são indianos” (RAMPINI 2007: 41).  

 

1.2.3 – Étnico 

O ponto de vista étnico na Índia, torna-se importante de ressalvar não só pelo facto de se 

constituir como uma das principais características do país, mas também para melhor compreender 

algumas das principais ameaças internas, sendo muitas delas autênticos “barris de pólvora” que 

podem de algum modo comprometer o crescimento económico do país e ao mesmo tempo 

estratégias energéticas futuras. 

Desde a sua independência em 1947 que a Índia se tem apresentado como um país marcado 

pela violência e pelo conflito entre os vários grupos étnicos. Os pontos de tensão são vários e 

espalham-se por todo o país. As ameaças são várias e de várias índoles, desde as secessionistas 

como o caso de Caxemira, aos atritos vividos entre hindus e muçulmanos em devido a questões de 

fundamentalismo religioso, passando pelo extremismo político. Na maioria das vezes estas ameaças 

superam a capacidade de resposta das autoridades locais, nomeadamente a polícia, sendo por isso 

necessário o recorrer ao poder central, Nova Deli, que dispõe dos meios necessários a nível jurídico, 

político e militar que permitem solucionar ou pelo menos acalmar as referidas ameaças. 
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A Índia é e tem sido ao longo dos séculos um enorme mosaico de diferentes, línguas, etnias, 

religiões e culturas, e são estas as diferenças que têm posto, e que continuarão a por em causa a 

unidade e as estruturas politicas e sociais desta federação de estados.  

Olhando mais ao pormenor para este gigantesco “mosaico” que é a Índia, e começando pelo 

seu nordeste, verifica-se uma região marcada pelo factor insurreccional. O nordeste indiano é 

composto pelos estados de Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland e 

Tripura, juntos constituem uma zona quase insular, uma espécie de enclave ligado ao resto do país 

apenas por uma estreita faixa territorial situada entre o inicio dos Himalaias no Butão e as planícies 

do Bangladesh. Esta parcela territorial constitui deste modo uma zona de transição entre o 

subcontinente indiano e o sudeste asiático, um ponto onde se cruzam várias religiões, culturas e 

grupos étnicos, cuja convivência entre si é por vezes bastante delicada, fruto de sucessivas invasões, 

migrações e ocupações ao longo da história. Nela cruzam-se as culturas nepalesa e tibetana, 

oriundas dos Himalaias, as culturas indianas, entre muitas outras. Relativamente aos diferentes 

credos, encontram-se aqui hindus, muçulmanos, budistas, cristãos e até animistas. 

São vários os exemplos das situações acima referidas, o caso do estado de Assam, o mais 

povoado dos estados desta região, possui cerca de 23 milhões de habitantes, mais de dois terços dos 

habitantes de todo o nordeste indiano. Neste estado tem surgido um crescente movimento 

nacionalista, pois sendo este um estado de matriz étnica hindu, a chegada de um elevado numero de 

imigrantes vindos da região de Bengala, juntamente com o desejo já existente de emancipação de 

alguns povos já previamente estabelecidos, veio contrabalançar a hegemonia hindu e despertar 

ideais nacionalistas. Noutro estado, em Manipur, com apenas cerca de 2 milhões de habitantes, os 

problemas resumem-se às rivalidades étnicas entre várias tribos de identidades bastante fortes e 

distintas, destas rivalidades destaca-se a que é vivida entre a tribos nagas e kukis pelo controle de 

terras. Situações idênticas são vividas noutros estados desta região como em Mehgalaya, Mizoram  

ou Nagaland. 

No que toca às clivagens de índole política o exemplo mais importante é o do movimento 

Naxalista. Este movimento de ideologia comunista derivou do Partido Comunista da Índia Marxista 

que teve o seu apogeu nos anos 70 em seguimento da Revolução Cultural chinesa levada a cabo 

anos antes por Mao Tsé-tung e dos movimentos anti-Guerra do Vietname. O nome Naxalista tem 

origem na aldeia de Naxalbari no estado de Bengala, onde surgiram primeiros levantamentos 

populares pró-comunistas. Este movimento teve como principal motivo de luta uma redistribuição das 

terras pelas populações tribais e a defesa dos direitos destas. Sendo este um movimento inspirado no 

pensamento maóista6, fez com que após a morte do líder chinês em 1976 as ajudas económicas e 

militares vindas da China começassem a escassear, a isto juntaram-se rivalidades internas, 

incompatibilidades ideológicas e a consequente falta de uma estratégia política, dando origem à sua 

fragmentação. Outras iniciativas como a guerrilha urbana de Calcutá, levadas a cabo por este 

                                                      
6 Pensamento que tem na luta armada a sua principal forma de luta.  
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movimento, que incendiou escolas e matou professores e funcionários com o objectivo de destruir o 

sistema educativo local, levaram ao despertar de alguma antipatia por parte das populações. 

No entanto, e apesar da fragmentação, alguns grupos têm subsistido e continuado as suas 

iniciativas até à actualidade, mas de objectivos renovados, as suas lutas prendem-se agora pelo fim 

do sistema de castas, uma reforma agrária que favoreça os camponeses sem terra e as populações 

tribais que são exploradas por um sistema feudal que ainda subsiste nalgumas zonas da Índia. Os 

principais grupos naxalistas ainda em actividade que mais se destacam, são o Centro Maoísta em 

Bihar, o Comité de Coordenação Marxista, o Fórum da Juventude Revolucionária em Tamil Nadu, o 

Parakala Dalam e o Grupo Armado do povo.  

Outra questão étnica que levanta problemas na Índia é a questão do Comunalismo7, 

principalmente devido à animosidade vivida entre as comunidades hindu e muçulmana, as duas 

maiores comunidades, devido às incompatibilidades e práticas sociais que adoptam. As tensões entre 

estas duas comunidades agudizaram-se várias vezes ao longo da história, mesmo durante o domínio 

britânico onde perderam a vida cerca de mais de meio milhão de pessoas.  

“Apesar de uma aparente acalmia nos anos 
imediatamente posteriores à “Partição” da Índia 
britânica, que em 1947 deu lugar ao nascimento do 
Paquistão (1) e da Índia e da qual resultou a morte de 
meio milhão de indianos em confrontos entre 
muçulmanos e hindus, a erupção periódica de 
confrontos violentos entre as várias comunidades 
(religiosas, étnicas, linguísticas e tribais) que formam 
a União Indiana tem sido uma constante.” (AMBY 
2003) 

Já depois da independência em 1947 as tensões permaneceram uma constante no 

quotidiano da Índia, tendo-se até atenuado devido crescimento da ideologia Hindutva8 perante a 

afirmação de uma cada vez mais poderosa comunidade muçulmana. São os chamados hindutvawadi, 

que defendem a criação de um estado de exclusividade cultural e religiosa hindu e sem tolerância 

para outras comunidades, o chamado Estado Hindustão. 

“…descrevem um Estado hindu (Ariano) 
lendário, de virtuosos guerreiros e de grande 
magnificência e poder, com uma organização social 
baseada no sistema de castas, os actuais partidários 
da ideologia Hindutva – os Hindutvawadi – defendem 
que o regresso à grandiosidade do passado passa 
pela “‘hinduização’ da política e militarização dos 
hindus”(4), advogando, baseada na exclusividade 
cultural e religiosa hindu, a constituição de um Estado 
(o Hindustão), sem lugar para as comunidades não-
hindus.” (AMBY 2003) 

                                                      
7 Termo que na Ásia do Sul é utilizado para designar a rivalidade entre as diferentes comunidades 
hindus, muçulmanas, tamil, singelezas entre outras. 
8 Ideologia que se baseia nas raízes do hinduísmo védico dos anos 1600 a 1000 A.C. procurando 
traze-las para a actualidade. 
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Outras causas de antagonismo entre estas duas comunidades estão relacionadas com as 

crescentes sublevações separatistas nos estados de Assam, Caxemira e Punjab e com as ligações 

entre os muçulmanos hindus e os seus “irmãos” do golfo pérsico, ligações essas que têm permitido o 

florescimento de uma elite comerciante muçulmana concorrente da elite hindu e que tem permitido 

uma certa islamização de alguns estratos sociais, como os intocáveis, e um novo fôlego e vigor 

cultural da comunidade muçulmana.  

Outra importante peça deste gigantesco mosaico multicultural, são as mais de 400 tribos 

diferentes em que se dividem mais de 60 milhões de habitantes, o correspondente ao número 

arredondado de 8% do total da população indiana. A maioria destas situam-se mos estados de 

Bengala, Bihar, Madhya, Orissa e Pradesh e recorrem com alguma frequência ao confronto armado 

como forma de reivindicação do direito às suas terras.  

Por último dois dos principais pontos de tensão da actualidade na Índia, as situações vividas 

em Punjab e Caxemira. O estado de Punjab resulta da sua separação da província homónima do 

Paquistão em 1947, aquando da divisão do subcontinente indiano. Este estado encontra-se situado 

entre os primeiros contrafortes dos Himalaias e o deserto de Thar, e tem funcionado como um espaço 

de fronteira entre o mundo muçulmano e o mundo hinduísta, a sua população é na maioria hindu, que 

se concentra essencialmente nas cidades, seguidos dos sikhs que representam cerca de 35% desta, 

e que são no seu grosso a população rural. Estes últimos, perante a impossibilidade de possuírem o 

seu próprio estado juntamente com a imposição de medidas discriminatórias como as que limitam a 

sua presença nas forças armadas têm recorrido à violência armada como forma de revolta, o que tem 

constituído uma grave ameaça a integridade da Índia, tendo causado ao longo dos últimos anos mais 

de 20 mil vítimas (AMBY 2003). 

Com o fim do domínio britânico na India em 1947, tornou-se no principal ponto de conflito 

entre hindus e muçulmanos, foi também a causa do primeiro conflito armado entre Índia e Paquistão. 

A origem deste conflito prende-se com a decisão do Marajá Heri Sing, na época, de aceitar um 

estatuto especial de autonomia dentro da “nova” Índia em troca de apoio contra as invasões 

paquistanesas, a partir desta altura Caxemira passa a ser o principal factor de instabilidade e de 

conflitualidade na Ásia do Sul. Caxemira constitui um conjunto heterogéneo composto por meia dúzia 

de entidades bastante diversas onde as realidades políticas, étnicas, religiosas e linguísticas variam 

muito, no entanto a principal dualidade de interesses foca-se na questão da identidade dos povos, 

entre aqueles que defendem a pertença ao mundo islâmico e uma hipotética junção ao Paquistão, e 

aqueles que preferem uma Caxemira com identidade própria de cariz multicultural em sintonia com a 

sua história.  Estas divergências traduzem-se numa conflitualidade inter-estatal em que movimentos 

armados pró-islâmicos lutam contra a presença indiana, onde esta tem vindo a ser reforçada 

ultimamente, dobrando também a vigilância sobre estes grupos no decurso da luta contra o terrorismo 

e da promiscuidade entre os talibãs e o exército paquistanês. Actualmente ainda não existe solução à 

vista para este conflito.  
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Tal como a variedade de etnias, também a variedade linguística na Índia é enorme, são mais 

de 1.600 dialectos, 114 línguas, das quais 22 são faladas por mais de um milhão de pessoas, 

havendo predominância das línguas indo-arianas. De acordo com a constituição indiana, o hindi é a 

língua oficial do país, no entanto a língua usada predominantemente no que toca ao mundo dos 

negócios e aos assuntos políticos, é o inglês. Ainda de acordo com o texto constitucional, são 

reconhecidos oficialmente 22 idiomas regionais, destacando-se o assamese, bengali, bodo, dogri, 

gujarati, kannada, kashmiri, konkani, maithali, malayalam, manipuri, marathi, nepali, oriya, punjabi, 

sanskit, santhali, tamil, telegu e o urdu. Muitos dos restantes idiomas têm reconhecimento oficial 

dentro de cada Estado, mas não pelo governo central. 

O hindi é a língua mais falada no país, por cerca de 40,2% da população, seguida do bengali 

por 8,3%, do telegu com 7,9%, do marathi com 7,5%, e pelo tamil com uma percentagem de 6,3%. 

Nas regiões orientais e setentrionais os idiomas mais predominantes são os chamados idiomas 

indoários9 como o assamesse, punjabi, urdu, bengali, marata, rajastani, guzerati, sindi, orijáe e o 

bihari que derivam do sânscrito10. Por oposição, no sul da Índia os idiomas são de origem dravídica11, 

como o kannada, o telegu e o malayalam que derivam todos do tamil. Nas regiões no norte e do leste 

fala-se o nerwari, o lepcha, o kanauri, o bodo, o naga e o kachin. Embora o hindi seja a língua oficial 

e falada por mais de 40% da população, está longe de funcionar como uma língua unificadora entre 

todos os estados indianos, sendo inclusive rejeitada por algumas comunidades que reivindicam a sua 

identidade cultural numa língua distinta (THE BOSTON CONSULTING GROUP 2007).  

 

1.2.4 – Social 

A Índia ao contrário dos seus vizinhos, constitui um estado laico, isto apesar de ser berço de 

algumas das principais religiões do oriente. No entanto, a força da religião neste país atinge uma 

dimensão bastante maior que aquela que as estatísticas nos retratam. A religião tem funcionado ao 

longo dos séculos como o principal marco a partir do qual se vieram a desenvolver as relações 

sociais e culturais, que por sua vez determinaram as relações políticas e económicas, funcionando ao 

mesmo tempo como uma permanente fonte de conflitos, nomeadamente entre hindus e muçulmanos 

(INDIA 2004). 

Uma vez que mais de 80% da população da Índia é hindu, o sistema de castas é ainda 

determinante na organização social indiana. Trata-se de um sistema discriminatório baseado nos 

textos sagrados do hinduísmo e que, apesar de proibido pela Constituição do país, na prática 

continua a existir. Este sistema defende que cada pessoa nasce dentro de uma casta em 

                                                      
9 As línguas indo-arianas ou índicas são um subgrupo de línguas, pertencentes ao 
grupo indoiranio das línguas indo-europeias. Falam-se nos países do subcontinente indianos. 
10 A língua sânscrita, ou simplesmente sânscrito, é uma língua da Índia, com 
uso litúrgicono Hinduísmo, Budismo, Jainismo. 
11 Línguas dravídicas ou dravidianas são uma família linguística que incluem aproximadamente 73 
línguas faladas no sul da Índia e nordeste do Sri Lanka, estas línguas não têm relação com outras 
da família indo-européia. 
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consequência das acções que realizou numa hipotética vida, as quatro castas principais apresentam-

se pela seguinte ordem de prestigio social, em primeiro a casta Brahmins da qual fazem parte os 

sacerdotes e os estudiosos; a Kshatriya, à qual pertencem os guerreiros e governantes; os Vaishyas, 

dos quais fazem parte os que estão ligados às actividades artesanais e do comércio; e por ultimo os 

Shudras, que constituem os criados e servidores das três castas anteriores. Existe ainda outro grupo 

que historicamente faz parte do hinduísmo mas que não é considerado como casta, os chamados 

Dalits, aos quase sempre foi destinado o trabalho rejeitado pelos membros das castas, os chamados 

trabalhos sujos, como mexer no lixo, limpeza das ruas, mexer em cadáveres ou matar animais. Este 

sistema que determina à nascença o estatuto social de qualquer indivíduo tem funcionado também 

como motivo de conflito entre os indianos (NUNES 2006). 

Este sistema tem no entanto vindo a perder alguma da sua rigidez, nomeadamente nos 

centros urbanos em consequência da cada vez mais abrangente educação superior, à “obrigação” de 

uma maior coexistência entre as diferentes comunidades, e a um cada ver maior afastamento das 

zonas rurais onde os conhecimentos mais fundamentalistas do hinduísmo se encontram ainda 

bastante enraizados. Tem sido dados alguns passos que servem de exemplo deste desprendimento 

em relação aos fundamentos hindus, nomeadamente na questão dos casamentos entre pessoas de 

castas diferentes, embora muitos ainda tenham em conta este critério na hora de escolher a pessoa 

com quem casar (COSTA 2007). 

Contudo o preconceito ainda prevalece no quotidiano dos indianos, de acordo com um estudo 

realizado pela ONG12 Aman Biradari em 565 vilas de11 estados, chegou-se à conclusão que em 

quase 40% dos casos, as crianças das castas mais baixas na Índia Rural são obrigadas a comer 

separadas das restantes. Verificou-se também que estas mesmas crianças são também proibidas de 

beber água da mesma fonte utilizada pelas crianças das castas mais altas devido ao receio de 

“contaminação” fruto da tradição milenar hindu. Este estudo conclui ainda que até mesmo no sector 

da saúde o preconceito também condiciona a actividade dos profissionais, sendo que mais de 33% 

destes recusam-se a visitar casa de Dalits, cuja entrada é também proibida em cerca de 64% dos 

templos hindus das zonas rurais (COSTA, 2007). 

 Outra característica social da Índia é a acentuada assimetria entre as condições de vida dos 

ricos e dos pobres. A pobreza apresenta-se como um dos principais flagelos da Índia, dos mais de 

1.130 milhões de indianos, cerca de 700 milhões são pobres, dos quais mais de 70% vive nas áreas 

rurais. De acordo com dados oficiais, cerca de 300 milhões vivem nas mais míseras condições, dos 

quais 29% sobrevivem com menos de US$1 por dia e os restantes com US$2 (COSTA, 2007). 

 

1.2.5 – Educacional 

                                                      
12 Organização Não Governamental 
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O sistema educacional indiano tem vindo a ser desenvolvido desde a independência em 

1947, de acordo com o artigo nº45 da Constituição Indiana, o estado tem o dever de proporcionar 

educação gratuita e obrigatória até aos 14 de idade. No entanto, o modelo de desenvolvimento do 

sistema de ensino tem enfrentado vários obstáculos, com as acções do estado central mais 

direccionadas para o combate à pobreza, escassez de alimentos e superpopulação, a generalização 

da educação primária foi sucessivamente passada para segundo plano, também o sistema de castas, 

a diversidade religiosa e linguística constituem significativos problemas para um sistema que é já de 

si deficiente e corrupto.  

Todos estes problemas fazem com que o analfabetismo atinja uma percentagem de 39% da 

população, isto de acordo com os censos de 2001. A taxa de alfabetização, que sendo assim é de 

61%, é maior nos homens em cerca de 73,4%, sendo que nas mulheres se situa nos 47,7%. Apesar 

do valor que deixa a Índia abaixo da média de literacia dos países asiáticos, esta taxa sofreu nas 

últimas duas décadas um significativo aumento na ordem dos 200%. (INDIA 2004) 

São sete os níveis em que se divide o sistema educativo indiano; o pré-primário, que se 

destina as crianças entre os 3 e os 5 anos de idade; o primário, que se destina as crianças entre os 6 

e os 11 anos, desde o primeiro ao quinto ano; o ensino intermédio, que engloba o sexto, sétimo e 

oitavo ano; o secundário, que corresponde ao nono e décimo ano; existe depois o secundário 

superior que abrange o 11º e 12º ano. Segue-se o ensino superior ou universitário, cuja duração é 

variável de acordo com os cursos, a maioria das licenciaturas têm a duração de três anos, excepto o 

curso de medicina cuja duração é de quatro anos e meio. O último dos níveis do sistema educativo 

corresponde às pós-graduações em que os alunos licenciados procuram aprofundar conhecimentos 

em determinada área (EDUCATION 2007). 

O sistema educativo indiano, como já referido, tem sido ao longo dos anos posto em segundo 

plano pelo governo central, deste modo, apresenta-se como um sistema descentralizado em que 

cada estado controla o seu próprio sistema educativo tendo em conta as ajudas vindas do governo 

central para o sector. A educação primária é gratuita e oficialmente gratuita, mas tendo em conta a 

descentralização do sistema, a alfabetização varia consideravelmente de estado para estado, facto 

também relacionado com a consideração que cada estado tem pelas mulheres.  

Actualmente, o sistema educativo comporta cerca de 108 milhões de alunos no ensino 

primário, cerca de 69 milhões no ensino secundário, e no superior e universitário não vai muito além 

dos 6,1 milhões. Relativamente a infra-estruturas, a Índia possui perto de 688.000 escolas primárias, 

a maioria apenas com uma sala de aulas e nalguns casos, a céu aberto, que a juntar à má 

remuneração dada aos professores, contribui ainda mais para o ainda elevado analfabetismo no país. 

As escolas secundárias são cerca de 84 mil, em 1997/99 existiam 228 universidades reconhecidas, 

ao que se juntam ainda cerca de 5 mil escolas técnicas que vão do campo das artes ao campo das 

ciências (BAPTISTA 2005). 
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A grande disparidade entre o número de universidades e o número de escolas técnicas 

explica-se com a importância que a educação e a formação técnica possuem como componente de 

desenvolvimento dos recursos humanos na Índia. De destacar o facto de a formação cientifica ter 

sido introduzida nas escolas apenas em 1987 e a Índia possuir já a segunda maior comunidade de 

cientistas e engenheiros à escala global, logo a seguir aos Estados Unidos. A tendência é para que o 

sector da educação continue a crescer a nível de número de estudantes, escolas, professores e de 

qualificações obtidas (THE BOSTON CONSULTING GROUP 2007) 

 

1.2.6 – Político 

Politicamente, a Índia gosta de se autodefinir como a “maior democracia do mundo” que tem 

por base uma civilização, que já conta com cinco milénios de história, e que tem como principal 

elemento de identidade nacional a religião hindu, que engloba mais de 80% da população. Como 

estado soberano, a Índia é actualmente uma República Federal constitucional, considerada um 

estado de Direito idêntico aos modelos ocidentais, que se baseia na Constituição aprovada na 

Assembleia Constituinte de 26 Novembro de 1949 e que entrou em vigor a 26 de Janeiro de 1950. 

Este texto constitucional declara que o povo indiano resolveu solenemente constituir uma República 

Soberana Democrática para garantir a todos os cidadãos a justiça, a liberdade, a igualdade e a 

fraternidade. Dela fazem parte 397 artigos e nove documentos anexos (CONSTITUTION OF ÍNDIA 

2007). 

A tolerância foi designada como um dos principais pilares da fundação da Índia, no entanto 

não é conseguida na sua plenitude, daí que o sistema político indiano apresente algumas 

particularidades que de seguida se irão especificar.  

Nova Deli é capital do território indiano que por sua vez é composto por 28 estados e sete 

territórios autónomos13 (CIA, 2010). O seu sistema político é uma herança clara do período colonial 

britânico, uma vez que tem por base o sistema parlamentar inglês que se divide nos poderes 

executivo, legislativo e jurídico. 

O poder executivo está nas mãos do Presidente que acumula também as funções de Chefe. 

A sua eleição realiza-se de cinco em cinco anos, através de um colégio eleitoral composto pelos 

membros das duas câmaras e pelas câmaras legislativas dos vários estados que constituem a 

federação. O cargo actualmente é pela primeira vez ocupado por uma mulher, a presidente Pratibha 

Devisingh Patil, que exerce funções desde 25 de Julho de 2007. O vice-presidente é eleito pelas duas 

                                                      
13 Os 28 estados indianos são: Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, West Bengal, Bihar, 
Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu e Kashmir, Jharkhand, Karnataka, 
Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Punjab, 
Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttaranchal e Uttar Pradesh. Os territórios autónomos são as 
Ilhas Andaman e Nicobar, as Ilhas Lakshadweep, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Damão e 
Diu, Puducherry e Déli. 
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câmaras do parlamento para um período também de 5 anos, e acumula a presidência da câmara alta, 

desde 11 de Agosto de 2007 que é Shri Mohammad Hammi Ansari a exercer este cargo (CIA, 2010).  

O primeiro-ministro é quem preside ao Concelho de Ministros que constitui o Governo e que 

se reúne por ordem do Presidente. A sua eleição é determinada pelos membros da câmara baixa do 

parlamento, que por norma elege o líder do partido que obteve maior número de votos nas eleições 

legislativas, eleições essas que se realizam também de cinco em cinco anos. Após a escolha do 

primeiro-ministro, este é posteriormente nomeado pelo presidente. Desde 22 de Maio de 2004 que é 

Manmhohan Sing quem exerce este cargo, tendo sido reeleito em 2009, tornando-se no primeiro 

chefe de governo a obter a reeleição após um mandato completo de cinco anos (LIBRARY OF 

CONGRESS, 2004).  

No que toca ao poder legislativo, este recai sobre o Parlamento, o chamado “Sansaad”, que é 

composto pelo Presidente e pelas duas câmaras, a baixa e a alta. A primeira é considerada a casa do 

povo ou “Lok Sabha”, possui 545 lugares, sendo que 543 são eleitos directamente pelo povo e os 

dois restantes escolhidos pelo Presidente como representantes da comunidade anglo-indiana. Dentro 

dos 543 elementos elegíveis, 79 lugares estão reservados para os cidadãos “sem casta” e 41 para os 

cidadãos das várias “comunidades tribais”. Todos os membros são eleitos para um mandato de 5 

anos (LOK SABHA 2008). A segunda, a câmara alta, conhecida por “Raiya Sabha” ou conselhos dos 

Estados, é composta por 245 membros, 12 dos quais escolhidos pelo Presidente, e os restantes 

eleitos pelas assembleias dos vários estados e territórios autónomos. A eleição dos membros desta 

câmara é feita de seis em seis anos, no entanto um terço destes é substituído a cada dois anos. 

Ambas as câmaras estão equilibradas em termos de poder, no entanto esta última está dependente 

da Lok Sabha no processo legislativo (LOK SABHA 2008).  

Relativamente ao poder regional, cada estado possui o seu governador, nomeado pelo 

Presidente para um mandato de cinco anos, e uma câmara legislativa, à excepção de Uttar Pradesh, 

Jammur e Caxemira, Bihar, Kamata e Maharashtra que possuem assembleias legislativas com duas 

câmaras. À semelhança do que acontece na Lok Sabha, existem também cotas nos parlamentos dos 

estados destinadas aos sem casta e às comunidades tribais, também a sua dissolução é feita de 

cinco em cinco anos.  

A distribuição de competências entre os governos central e estadual, caracteriza-se por três 

espécies de “caderno de encargos”. Em primeiro, cabe ao governo federal a exclusiva 

responsabilidade nas áreas da defesa, diplomacia, comunicações, moeda, banca, imposto e 

fronteiras. Em segundo, compete ao parlamento central o poder de fazer as leis, mas cabe aos 

governos estaduais o dever de fazer executar nas mais variadas áreas como a saúde, educação, 

agricultura, administração local e manutenção da ordem pública. Em terceiro, são definidas as áreas 

em que, tanto o governo central como os governos estaduais têm competências comuns, neste caso 

nas áreas do planeamento da sociedade e economia, no emprego e controle de preços (INDIA, 

2004).   
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No poder local, as administrações organizam-se de acordo com a sua área. Nas áreas 

urbanas, os membros destas são eleitos de forma directa, os seus rendimentos provêem da cobrança 

de impostos sobre propriedades e veículos, e as suas competências passam pela manutenção de 

estradas, fornecimento de água, recolha de resíduos urbanos, prestação de serviços de saúde e 

educação. No universo rural, as administrações são eleitas pelos aldeões, e os seus membros 

responsáveis pela produção agrícola, assuntos sociais, assistência médica, armazenamento e 

distribuição de água entre outros.  

Por fim, o poder judicial na Índia apresenta-se como independente do poder Executivo e é 

exercido através de um sistema de tribunais nacionais que administram as leis do estado e dos 

estados. Os juízes são nomeados pelo governo e para a sua destituição é necessário o voto de dois 

terços do parlamento. A hierarquia organiza-se com o Supremo Tribunal no topo, que é composto por 

26 membros, a este seguem-se os altos tribunais e os diversos tribunais subordinados a cada estado. 

O código de leis civis e penais é o mesmo para todo o país (CIA, 2010).  

 

1.2.7 – Económico 

Nas décadas a seguir à sua independência em 1947, a Índia manteve níveis de produtividade 

bastante inferiores ao seu potencial, com uma taxa de produção anual de uns míseros 0,25% entre as 

décadas de 60 e 90. A estratégia de desenvolvimento que havia sido adoptada no início da década 

de 50 assentava em politicas proteccionistas onde o estado exercia forte presença na economia o 

que deu origem ao agravar dos défices orçamentais. Os primeiros passos para as reformas 

económicas deram-se na década de 80, o crescimento do PIB que até à data era de 3,5% ao ano, 

aumentou para cerca de 5% entre 1980 e 1990. Durante esta década o estado indiano procedeu à 

abertura do país às importações de bens de capital, fomentou ao aumento das empresas privadas e o 

patrocínio por parte do governo na instalação da primeira multinacional no país. O défice orçamental 

que já se vinha a agravar das décadas anteriores, agrava-se especialmente nesta década 

provocando crises fiscais e na balança de pagamentos (GOLDMAN SACHS 2007).  

Em consequência, partir de 1991 as reformas foram mais profundas que começaram por 

remover gradualmente o peso do sector público na economia, e ao mesmo tempo fortalecer e 

liberalizar o sector financeiro. Esta nova orientação económica impulsionou o processo de 

recuperação económica aumentando os níveis de produtividade para 1,6% ao ano, um crescimento 

anual do PIB na ordem dos 6% ao ano e um maior fortalecimento do sector privado (NUNES 2006). 

Ao longo da década de 90 as medidas mais liberais tomadas no inicio da mesma década 

beneficiaram a concorrência e os consumidores, dessas medidas destacam-se: a abolição do 

licenciamento industrial e redução do âmbito dos monopólios, para um muito menor número de 

sectores; liberalização do investimento directo estrangeiro, e dos investimentos de carteira; gradual 

liberalização do comércio externo, com eliminação das licenças e a progressiva redução das barreiras 

não tarifárias; liberalização do sector financeiro, incluindo a abertura a operadores externos; 
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liberalização ao investimento e às actividades referentes ao sector terciário. O investimento no sector 

privado passou a ser de cerca de 16,5% do PIB por ano, as exportações aumentaram 

exponencialmente a partir de 1992 e um aumento da cota da Índia no mercado mundial. No final da 

década o crescimento médio anual desta estava estimado em cerca de 6% ao ano (NUNES 2006). 

No começo do novo milénio dá-se a grande entrada da Índia no mundo da inovação e 

expansão global. De acordo com Rampini, a aproximação do chamado “bug do milénio e do previsto 

apocalipse informático” (RAMPINI 2007: 37) terá sido a rampa de lançamento para o boom indiano, 

como nem todos os programadores norte-americanos chegavam para satisfazer os pedidos de 

actualização informática das grandes empresas e bancos americanos, estes viraram-se para 

pequenas empresas indianas de informática para lhes resolver o problema. O elevado numero de 

licenciados indianos em áreas da informática e a boa difusão da língua inglesa, fez com que desde 

então os americanos não mais os abandonassem e ao mesmo tempo fez com que uma licenciatura 

em electrónica na Índia se tornasse num caminho para a fortuna.  

Foram tomadas mais medidas como a eliminação dos principais impedimentos às 

exportações, ressurgiram industrias chave e as empresas indianas começaram a globalizar-se 

através da aquisição de empresas multinacionais, facto para o qual o mundo acordou quando o 

indiano Laksmi Mittal, dono do maior império siderúrgico do mundo lançou uma OPA sobre a Arcelor, 

a maior siderúrgica europeia, o que causou grande incomodo em alguns líderes e empresários 

europeus.  

Outros dois grandes fenómenos que surgiram no início da actual década na Índia foram o 

offshoring e o outsourcing. O offshoring consiste na deslocalização de postos de trabalho, que em 

apenas dois anos deslocou 48 000 postos de trabalho do sector de serviços americano para a Índia. 

O outsourcing consiste na procura do mesmo serviço noutro país com a mesma qualidade mas a 

mais baixo custo, como o exemplo de Rampini do hospital em Madrasta, já referido no anterior 

capítulo. 

Estes factores contribuíram para uma taxa anual de crescimento médio entre 7 a 8%. Em 

2006 a Índia era a segunda economia com o crescimento do PIB mais elevado com 8,1% abaixo dos 

8,6% da China. Em 2007 era a 12º economia mundial em termos absolutos e a terceira em termos de 

Paridade do Poder de Compra14. 

A qualidade do ambiente empresarial tem contribuído também para o crescimento do PIB, a 

Índia tem surgido como uma alternativa mais segura de investimento que outros países asiáticos, pois 

o facto de ser uma democracia confere-lhe regras mais parecidas às ocidentais, numa zona em que a 

maioria dos regimes são autoritários, não constituindo por isso um risco de uma grande alteração 

política como poderá ocorrer no caso da China. A modernização do mercado de capitais, o 

desenvolvimento das empresas nacionais com grande exposição exterior é também outros factores 

que contribuem para este crescimento.  

                                                      
14 Paridade do Poder de Compra (PPC) – Medida em paridade do poder de compra. 
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Em termos de produção, esta tem ainda por base principal a agricultura, onde se concentra 

cerca de 60% da força de trabalho indiana, mas que no entanto tem perdido mão-de-obra para os 

serviços e para a indústria, que ocupam a 2ª e 3ª posição da produção indiana, respectivamente. No 

entanto em termos de contribuição para o PIB a contribuição inverte-se, a agricultura contribui apenas 

com 19%, a indústria com 27% e a grande parte impulsionadora cabe aos serviços com 54%. Na 

indústria os principais sectores são o automóvel, que está em franco crescimento que de 2005 para 

2006 cresceu 19,35%, na Índia já se vendem 1 milhão de carros anualmente; a biotecnologia regista 

um crescimento na ordem dos 40% ao ano e prevê-se que crie 1 milhão de empregos até 2010; a 

indústria farmacêutica ocupa já a 4ª posição a nível mundial; a metelomecânica ligeira emprega cerca 

de 4 milhões de pessoas. O sector dos serviços, o que mais contribui para o PIB tem por base 

sobretudo as telecomunicações e as tecnologias de informação (EMPLOYMENT CONDITIONS 

ABROAD 2005).  

A área da construção representa o maior crescimento de todos os sectores da economia 

indiana, cerca de 12% ao ano e engole cerca de 40% do investimento público com o objectivo de 

dinamizar o mercado do aço e do cimento. Outros sectores em crescimento são o financeiro e o 

turismo, nomeadamente o turismo médico, devido à alta qualidade e baixo custo prestado pelos 

serviços médicos privados. 

Embora a balança comercial da Índia seja ainda deficitária, as exportações têm vindo a 

aumentar, exportando na sua grande maioria produtos manufacturados. O investimento estrangeiro 

no país tem sofrido algumas alterações, no entanto em 2007 era o segundo país do mundo que mais 

investimento estrangeiro recebia, logo a seguir à China, nomeadamente nos sectores das tecnologias 

da informação, construção e metalurgia.  

Como há sempre o revés da moeda, a Índia apesar do seu grande potencial de 

desenvolvimento e de continuar a captar muitos investidores estrangeiros, apresenta alguns entraves 

à eficiência económica, a burocracia é o principal entrave, pois fragiliza a capacidade do estado 

assegurar e concretizar os interesses dos investidores; a falta de transparência na aplicação das leis 

que regem os investimentos é outra deficiência; a complexidade do sistema económico indiano 

dificulta o investimento a pequenas e médias empresas estrangeiras; e sofre também de falta de 

protecção da Propriedade intelectual.  

A Índia juntamente com o Brasil, China e Rússia, formam os chamados “BRIC”, que são 

apontados como as grandes potências do futuro, isto de acordo com um estudo publicado pelo grupo 

financeiro norte-americano, Goldman Sachs em 2003. No entanto este crescimento e as perspectivas 

apresentadas por este estudo poderão estar em causa devido à actual crise económica. 

 

1.2.8 – Infra-estruturas 
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No que toca às infra-estruturas na Índia, estas caracterizam-se essencialmente pela sua 

dimensão. A rede rodoviária da Índia é a maior do mundo, rede essa que tem crescido 

exponencialmente desde a independência do país em 1947, esta rede divide-se em vários tipos de 

estrada, como as auto-estradas, os itinerários principais nacionais e estaduais, e estradas distritais e 

municipais. Em 2002, a rede rodoviária indiana possuía uma extensão total de 3.383.344 quilómetros, 

dos quais 195.000 km pertenciam aos mais de 150 itinerários principais nacionais e estaduais, sendo 

que só os nacionais representavam 65.000km, o correspondente a 1,95% da rede onde circula cerca 

de 40% do tráfego indiano. Já as auto-estradas que ligam os principais centros urbanos de norte a sul 

e de este a oeste do país possuem uma extensão de 13.146 quilómetros. Esta imensa rede de 

estradas divide-se entre estradas pavimentadas, em cerca de 48%, enquanto as restantes possuem 

pavimento de terra ou cascalho, o que em períodos de chuva dificulta e por vezes até impede a 

circulação nalgumas áreas. Apesar da sua extensão, estas vias são ainda insuficientes para uns pais 

com a extensão territorial e com a dimensão populacional da Índia, onde carros, autocarros, tractores, 

veículos de três rodas e até elefantes e camelos circulam em conjunto (CIA, 2010). 

Fruto da presença britânica no território antes da independência, a Índia apresentava já antes 

de 1947 uma rede ferroviária bem desenvolvida. Em 2006 a rede ferroviária apresentava uma 

extensão total de 63.221 quilómetros, mas apenas 27,7% estavam electrificados, o correspondente a 

17.508 km. Uma grande desvantagem desta rede é a existência de três diferentes medidas de largura 

entre carris, o que implica uma incompatibilidade de utilização de equipamentos, obrigando a 

operações de trasfega de cargas e passageiros de umas linhas para as outras. Mesmo assim, são as 

linhas de caminho de ferro, pertencentes ao Estado, o principal meio de carga e de transporte do 

tráfego de mercadorias no país, que no ano de 2004 representou um total de 557 milhões de 

toneladas. No centros urbanos mais desenvolvidos existem ainda redes de comboios urbanos e de 

metro para o transporte de pessoas (INDIA 2004). 

O transporte marítimo e aquático interior, constitui também um importante conjunto de infra-

estruturas. A Índia possui um vasto conjunto de vias navegáveis no seu interior, que somam num total 

14.500 quilómetros, dos quais 5.200km são grandes rios, e 485 km constituídos por canais que 

permitem albergar embarcações de grande porte. Como suporte a estas vias e aos 7.000 quilómetros 

de costa marítima, existem 12 portos de grandes dimensões e 185 de média e pequena dimensão, 

nestes operam cerca de 60 companhias, uma delas é indiana, outras cinco são estrangeiras mas 

registadas na Índia, enquanto as restantes estão sediadas noutros países (CIA 2010).  

Também o transporta aéreo constitui um importante pilar no desenvolvimento do país, este 

tem por base 28 heliportos e 341 aeroportos, 243 com pistas pavimentadas, dos quais apenas 17 

possuem pista superior a 3 mil metros. O estado administra 127 aeroportos, dos quais 12 são 

internacionais, 89 para voos domésticos e 26 militares. Estas infra-estruturas são ponto de partida e 

de chegada de mais de 500.000 voos anuais, que por sua vez movimentam mais de 40 milhões de 

passageiros e 900.000 toneladas de mercadorias (CIA, 2010). A rede de aviação civil foi privatizada 

em 1953 e é dominada por três companhias estatais, a Air India, que opera para rotas internacionais 
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de longo curso; a Indian Airlines a operar nas ligações domésticas regionais; e a Pawan Hans, que 

funciona como serviço de táxi aéreo. No entanto, fruto das reformas económicas das últimas 

décadas, algumas rotas domésticas começaram a ser abertas ao sector privado, que a juntar ao 

rápido aumento do tráfego permitiu o surgimento de cerca de 12 companhias aéreas privadas a 

operar no mercado interno, e que possuem já cerca de 45% do tráfego (INDIA, 2004).  

Relativamente a estruturas de comunicação, a Índia tem sido um dos países onde o mercado 

das telecomunicações mais cresceu nos últimos anos. Isto deve-se a um conjunto de leis e políticas 

que foram sendo levadas a cabo com vista a uma maior desregularização e liberalização deste 

segmento de mercado. Actualmente, a Índia possui a oitava maior rede de linhas telefónicas em 

utilização, num total de 35.77 milhões, rede essa que permite suster uma base de perto de 700 

milhões de assinantes, o correspondente a cerca de 60% da população, e que regista um 

crescimento de cerca de 15 milhões de novos assinantes por mês. A taxa de cobertura telefónica é 

de 100% nas áreas urbanas enquanto, nas áreas rurais é de apenas 20%.  

Também no sector das telecomunicações móveis o crescimento tem sido abismal, ocupando 

já a segunda posição a nível mundial com cerca de 670 milhões de telemóveis. A rede móvel foi 

lançada em 1994 e divide-se actualmente em quatro áreas metropolitanas, e 19 círculos dentro dos 

quais prestam serviços várias operadoras privadas, juntamente com uma ou mais operadoras 

estatais. De destacar ainda o rápido crescimento da rede de fibra óptica; o Indian National Satellite 

System (INSAT), um dos maiores sistemas de satélites domésticos do mundo, com 6 satélites que 

servem um conjunto de 33.000 pequenos terminais; e o número de internautas, o quarto a nível 

mundial, com mais de 81 milhões de utilizadores (CIA, 2010). 

1.2.9 – Tecnológico 

De entre todos os pilares da cultura indiana, é o conhecimento, mais concretamente, a busca 

pelo conhecimento, o maior de todos os seus desígnios. A contribuição desta cultura para a evolução 

da ciência é já milenar, mais propriamente desde cerca de 3.000 a.C., e na actualidade o cenário não 

é diferente. Foi precisamente nos anos 3.000 a.C. que foi criada a primeira escola de medicina do 

mundo, a Yoga Ayurveda, desde então as contribuições têm sido várias, como a invenção do sistema 

decimal, do conceito do “Zero”, na primeira universidade do mundo, a Takshila, criada em 700 a.C. 

em Nalanda, estado de Bihar; foi à Índia que os árabes foram buscar os algarismos que usamos até 

hoje, o chamado sistema numérico indo-arábico;  foi também neste país que foi criada a fórmula de 

Bhaskara15, fórmula essa que é utilizada para resolver as equações de segundo grau; já no século 

XVIII já depois de Cristo, o físico indiano Chandrasekhara criou o primeiro fenómeno de comunicação 

por wireless, o efeito Raman16 (Tecnologia, 2008). 

                                                      
15 Bhaskara Akaria , também conhecido como Bhaskara II , foi um matemático,  professor, 
 astrólogo e astrónomo, o mais importante matemático do século XII e último matemático medieval 
importante da Índia. 
16 Este efeito descreve a dispersão de luz inelástica e de radiação ultravioleta verificada em 
espectroscopia.  Segundo este efeito, se um feixe de luz monocromática atravessa uma substância 
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Na actualidade, é no avanço das Tecnologias de Informação (TI) que a Índia mais contribui, 

exportando cada vez mais mão-de-obra altamente qualificado, para países mais desenvolvidos, como 

os Estados Unidos ou outros da Europa. Dentro da área das tecnologias de Informação, os avanços 

são mais notórios nos sectores da biotecnologia, energia nuclear, indústrias cinematográfica17, 

aeroespacial, militar, automóvel, informática, médica e farmacêutica.  

Além da mão-de-obra altamente qualificada, a Índia tem exportado também tecnologia de 

ponta, desenvolvida nos seus pólos tecnológicos como Bangalore ou Gurgaon.  Aqui destaca-se a 

parceria entre várias empresas indianas e americana Boeing, com vista desenvolver e a pesquisar 

novas tecnologias de fabrico de estruturas aeroespaciais; também juntamente com a europeia Airbus, 

foi desenvolvida em menos de um ano e meio, a tecnologia para o back-up de navegação do novo 

Airbus A340.  

Por outro lado, muitas multinacionais têm estabelecido dependências na Índia por conta da 

sua abundante mão-de-obra qualificada, nos últimos anos foram instalados 10 laboratórios de 

algumas das maiores empresas do mundo em Investigação e Desenvolvimento (I&D). Estes 

laboratórios visam ao desenvolvimento de novas tecnologias em várias áreas desde a alimentar, 

produtos de consumo, pesquisa de poliuterano, farmacêutica, ciência dos materiais até ao software 

em bio-informatica. Além de consumirem partes significativas dos orçamentos destas multinacionais, 

estes laboratórios contam ainda com um fundo criado pelo estado indiano para o apoio à ciência e a 

engenharia no valor de cerca de 250 milhões de dólares (SHESHABALAYA, 2006).  

Os resultados destes investimentos são já notórios e contam com vários exemplos vindos das 

várias áreas acima referidas, por exemplo, na área da biotecnologia, onde a Índia foi pioneira ao 

desenvolver a primeira vacina a partir de ADN recombinado, num sector cujo valor se estima que 

ronde os 5 mil milhões de dólares; na área da saúde, foi desenvolvido o sirolimus18, um grande 

avanço no tratamento da artéria corunária. 

Em suma, a Índia destaca-se actualmente pelos avanços significativos na área das 

Tecnologias de Informação (TI), dada a sua capacidade de formação e exportação de engenheiros de 

software para outros países, ao mesmo tempo que os seus pólos tecnológicos recebem grandes 

investimentos estrangeiros par as áreas da investigação e desenvolvimento. Estas parcerias com 

empresas dos países mais desenvolvidos tem levado à deslocalização de muitos postos de trabalho 

destes países para a Índia, sendo que o seu avanço lhe permite desenvolver os mesmos serviços 

mas a um custo muito inferior.  

  

                                                                                                                                                                      
transparente parte da sua radiação será dispersa. Apesar da maior parte da radiação dispersa 
apresentar a mesma frequência da radiação incidente, algumas terão frequências superiores e 
inferiores relativamente ao feixe incidente.   
17 A Índia possui a maior indústria cinematográfica do mundo, cujo epicentro se situa em “Bollywood”. 
18 Trata-se de um é um fármaco utilizado pela medicina como imunossupressor. 
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2 – A questão energética 

A índia é actualmente o quarto maior consumidor de energia à escala global, mas tendo em 

conta as taxas de crescimento económico dos últimos anos que têm rondado os 8%, juntamente com 

o crescimento esperado da sua população, que se espera que em 2030 se torne a maior a nível 

mundial; a tendência é para que este consumo seja por essa altura três vezes superior. Em termos de 

numéricos isto irá significar um aumento do consumo energético de 542 Mtep19 registados em 2006, 

para cerca de 842 Mtep esperados em 2016, e 1836 Mtep em 2031; e que elevará a Índia à posição 

de terceiro maior consumidor mundial de energia, apenas superada pela China e Estados Unidos 

(IEA 2007). 

 Apesar de ser o quarto consumidor a nível mundial, no que toca à produção de energia, a 

Índia encontra-se na quinta posição com uma capacidade de gerar perto de 145 GW, bastante pouco 

quando comparado com os valores de 1076GW produzidos nos EUA e os 710GW da China. A 

capacidade de produção de energia na Índia aumentou a um ritmo de 5,9% por ano durante os 

últimos 25 anos, um valor abaixo da média global que cresceu a um ritmo anual de 7,2% durante o 

mesmo período (CEA 2008, LESOURNE & RAMSAY 2009). A questão energética na Índia será de 

seguida abordada através de uma análise a vários focos de interesse, começando pela 

caracterização do seu quadro actual. 

 

2.1 - O cenário energético actual 

A principal característica deste sistema energético, é a de que possui a mais baixa taxa de 

consumo energético per capita do mundo, que em 2003 deveria rondar os 553 kWh, sendo que a 

média global se situava nos 2429 kWh. De acordo com fontes do governo indiano, esta situação era 

justificada com o facto de no começo do novo século, a Índia possuir ainda perto de 84 milhões 

(cerca de 42%) de lares sem acesso à rede eléctrica, 57% dos quais se situavam nas áreas rurais e 

12% nas áreas urbanas. Além disto, o acesso à electricidade carece de algumas limitações como 

frequentes cortes e interrupções, juntamente com uma má distribuição; mas dada a heterogeneidade 

do território indiano, estas deficiências variam muito de estado para estado (LESOURNE & RAMSAY 

2009). 

Se tivermos em conta a sua dimensão populacional, as necessidades energéticas da Índia 

permanecem ainda a baixo nível. A população indiana é a segunda a nível mundial e representa 

cerca de 1/6 da população mundial, no entanto a sua fatia do total mundial de consumo energético é 

de apenas 5%, o que significa que existe a tremenda possibilidade de um enorme aumento do 

consumo nos próximos anos. Mas para melhor se perceber esta situação é necessário compreender 

as particularidades do sistema energético indiano, que se caracteriza pela sua heterogeneidade e 

extrema disparidade no que toca à sua distribuição e métodos de produção energética. É pois 

                                                      
19 Mtep - milhões de toneladas equivalentes de petróleo 
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necessário ter estas características em conta quando se analisa a situação macroeconómica da Índia, 

que não reflecte de todo os hábitos de consumo energético da maioria da população deste 

subcontinente.  

A segunda particularidade deste sistema, é a de que é um sistema baseado no carvão, ou 

seja a electricidade neste país provem essencialmente de centrais termoeléctricas. Em 2007, 58% do 

total da energia produzida na Índia tinha no carvão a sua principal fonte e estima-se que continue a 

sê-lo até 2030. A produção deste combustível fóssil no país, aumentou a um ritmo anual de 5,4% 

desde 1984 até 2005, no entanto este aumento tem-se revelado insuficiente para cobrir as 

necessidades de produção, uma vez que o carvão que é produzido na Índia apresenta um valor 

calórico bastante baixo em relação ao carvão importado. Especificamente, o carvão que é produzido 

a nível interno possui apenas 4.000 kcal/kg em relação às 6.000 kcal/kg que possui o importado, esta 

diferença compromete a intensidade energética bem como a sua independência em relação mercado 

externo, fazendo com que a Índia importe cerca de 65% do carvão que consome (LESOURNE & 

RAMSAY 2009). 

“The second particularity of India’s energy system is 
that it is a “coal system.” In 2007, 58% of India’s 
production capacity came from thermal energy 
produced by coal. The amount of coal in India’s 
energy system, which will remain India’s main source 
of energy in 2030, will not continue without posing a 
certain number of problems concerning the 
externalities associated with this type of production. 
Coal production increased from 140 Mt in 1984 to 
close to 400 Mt by 2005, or an annual growth rate of 
5.4%. Unfortunately, Indian coal is relatively low in 
caloric value (an average of 4,000 kcal/kg compared 
to 6,000 kcal/kg for imported coal), which reduces the 
energy intensity of production and the chances for 
energy independence..” (LESOURNE & RAMSAY 
2009: 33) 

O sector da extracção de carvão é essencialmente dominado pelo estado. O sector privado 

tem apenas permissão para a produção de energia a partir desta matéria. A tutela deste sector está 

sob a alçada do Ministério do Carvão e das Minas, é esta entidade que tem a responsabilidade de 

desenvolver medidas e estratégias de exploração das reservas de carvão e lenhite. 

Aproximadamente 95% da produção de carvão na Índia é assegurada pelas companhias mineiras 

estatais, a holding Coal India Ltda e respectivas subsidiárias; os restantes 5% são produzidos por 

empresas privadas como a Tata Iron and Steel Co (THAPA, B. KURRAR, S 2008).   

De acordo com dados de 2008, o total da capacidade de produção energética no país 

situava-se nos 144.980 MW20, o carvão continua a principal fonte geradora de energia com um cartel 

de 52%, o equivalente a 76.299GW; no que toca às restantes fontes que compõem o “bolo 

energético” indiano, segue-se a energia Hídrica com 25% (36.033 MW); seguida da energia gerada a 

partir do Gás Natural COM 10% (14.716 MW); em terceiro as energias renováveis com 9 pontos de 

                                                      
20 MW = Megawatt 
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percentagem geram 12.610 GW, de notar que de acordo com a definição dada pela Índia para o 

termo “Energias Renováveis” incluem-se nele a energia derivada da biomassa, eólica, solar e a 

hídrica que produza menos de 25 MW; em quarto a energia Nuclear com uma percentagem pouco 

relevante de 3% (4.120 MW); e apenas 1% provem do Diesel. Como já referido, estes perto de 145 

GW são muito pouco quando comparado com a produção de outras potências de dimensões 

semelhantes, o que em termos prático se traduz num défice energético de 12% e uma escassez de 

16,7% que juntas provocam importantes perdas em termos comerciais e técnicos. 

  Dadas as actuais circunstâncias e perspectivando o futuro, o governo indiano determinou 

que um dos objectivos do “Eleventh Five-Year Plan” (ou “11º Plano de Cinco Anos”)21 para o período 

entre 2007 e 2012, aumentar a capacidade de produção eléctrica em cerca de 80 GW, dos quais 14 

GW serão produzidos com base em energias renováveis (GoI 2006). Durante o anterior plano, o 

“Tenth Five-Year Plan”, que esteve em vigor entre 2002 e 2007, foi conseguido um amento da 

produção de electricidade na ordem dos 27 GW, dos quais 25% foram conseguidos com base em 

energias renováveis; a serem conseguidos os objectivos para 2012 isto significará um aumento de 

capacidade de produção jamais conseguido em qualquer um dos anteriores planos (CEA 2008). 

 No que toca à utilização do petróleo como fonte de energia, à semelhança da maioria dos 

países, a Índia encontra-se extremamente dependente das importações, importando entre 70 a 75% 

do petróleo que consome, percentagem que se estima que suba para os 90% até 2030, caso não 

sejam levadas acabo alternativas viáveis. O consumo de produtos derivados do petróleo aumentou a 

uma média anual de 5,7% entre 1980 e 2004, bem como o sector dos transportes, que em 30 anos 

viu multiplicar o número de veículos de duas rodas por 90, o número de carros por 110 e o número de 

camiões por 50. No entanto, a partir de 2001 o consumo de petróleo começou a abrandar para um 

crescimento anual na ordem dos 3%, facto que se deve às variações do elevado preço destinado ao 

consumo privado, mas também ao impacto de várias medidas destinadas a reduzir o consumo desta 

matéria, tal como a substituição do petróleo pelo GPL nos serviços de transporte públicos urbanos 

(LESOURNE & RAMSAY 2009). Esta elevada dependência que se perspectiva vir a aumentar, é uma 

séria ameaça à estabilidade energética da Índia, de acordo com o jornal Financial Times em 2008, o 

Governo da Índia esperava pagar uma quantia de 57,8 mil milhões de euros em subsídios, um valor 

correspondente a mais de 3% do PIB do país à data (RINGWALD 2008).  

 O Gás Natural tem surgido neste quadro como uma boa solução quer para a produção de 

electricidade, quer para o sector dos transportes, no entanto constitui-se também como um desafio 

pois gera mais uma vez uma dependência externa e enfrenta uma constante subida de preços. Deste 

modo poder-se-á dizer que o quadro energético indiano se encontra numa situação relativamente 

precária a todos os níveis, e todos os altos responsáveis estão de comum acordo ao reconhecerem a 

importância do papel que energias alternativas poderão vir a desempenhar (RINGWALD 2008). 

                                                      
21 A economia indiana baseia-se em parte, em planos elaborados para cada 5 anos. Estes planos são 
elaborados pela Comissão do Planeamento. O presente plano é o 11º. 
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 Mas para se ter uma ideia mais completa do cenário energético indiano, é necessário ter em 

conta o papel da chamada “energia não comercial”, que ainda serve a larga maioria da população 

rural. De acordo com as normas da Índia, o termo “não comercial” serve para designar todos os 

recursos energéticos que se encontram fora do mercado energético, o que inclui madeira/lenha, 

resíduos agrícolas, materiais orgânicos, nomeadamente os excrementos, utilizados principalmente 

como combustível para cozinhar alimentos. Existe um aceso debate na Índia em redor do papel das 

energias não comerciais e de como são tratadas pelas entidades oficiais e agências de estatísticas, 

com o desejo de que não sejam quantificadas por não serem “modernas” e extremamente ineficientes 

em termos energéticos, tendo por isso um valor bastante relativo. Todavia, estas energias fazem 

parte dos hábitos de consumo de cerca de 40% da população indiana, e estima-se que em 2030 

ainda represente entre 12 a 19% da energia consumida no país (LESOURNE & RAMSAY 2009). 

 Conclui-se aqui, que a Índia à semelhança de outros países tanto desenvolvidos, como em 

desenvolvimento, se encontram numa situação de extrema dependência de recursos energéticos 

externos. Esta dependência que tende a tornar-se cada vez maior, e deste modo, também mais 

“perigosa” podendo condicionar as perspectivas futuras de crescimento. Por outro lado, estas 

características podem servir também de impulso para o empenhamento em formas de energia 

alternativas que diminuam essa mesma dependência. Embora neste tópico já se tenha destacado 

alguns problemas e ineficiências do cenário energético indiano, como por exemplo a elevada 

dependência das importações, o próximo tópico visa sobretudo aprofundar esta questão, destacando 

sobretudo aquelas que lhe são mais particulares. 

 

2.2 - Problemas e ineficiências 

Os problemas e as ineficiências do sector energético indiano são, à semelhança de quase 

tudo nos pais, bastante heterogéneas, começando logo pelo topo da hierarquia. O sector energético 

indiano é dominado por grandes monopólios estatais, quer a nível central, quer nível federal. Em 

2006 cerca de 88% da capacidade de produção de electricidade provinha das empresas do estado, 

estado esse que por sua vez controla também a maioria das redes de transmissão e distribuição 

eléctricas; a presença do sector privado nas redes de distribuição está limitada a vários estados, 

como Orissa, Delhi Mahastra ou Gujarat. Além disto, a tutela do sector é partilhada por cinco 

ministérios (o Ministério do Carvão, o do Petróleo e Gás Natural, o da Energia Atomica, o da 

Electricidade, e o das Fontes de Energia Não-convencionais) que padecem de uma clara falta de 

coordenação entre si e as politicas implementadas. Dada esta situação de ausência de concorrência 

e politicas fiscais duvidosas, o custo de produção por unidade de electricidade na Índia está entre os 

mais elevados do mundo, situando-se nos 47 cêntimos de dólares por unidade, muito acima do 

praticado na vizinha China (20 cêntimos de dólar), pelo Brasil (12 cêntimos) ou pelos Estados Unidos 

(5,5 cêntimos) (LESOURNE & RAMSAY 2009). 
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As estratégias energéticas levadas a cabo na Índia são, antes de mais, determinadas pelos 

recursos energéticos disponíveis. Mas infelizmente a Índia apesar da sua dimensão territorial é 

bastante pobre no que toca a esses mesmos recursos, à excepção do ainda não referido tório. Possui 

pequenas reservas de petróleo, gás e urânio. No que toca às reservas de carvão, apesar de 

abundantes, apresentam um baixo valor calórico e não satisfazem a procura, facto este já antes 

referido. As barragens que produzem uma boa parte da energia consumida, apresentam elevados 

custos económicos e sociais. Das reservas que a Índia possui, 80% são fosseis, a que se junta o 

facto de todos os estudos apontarem que as possibilidades de exploração no solo indiano serem 

bastante limitadas a curto prazo. Deste modo, a manter-se o actual cenário bem como os níveis de 

consumo, estima-se que as reservas de carvão e petróleo estejam esgotadas no final do século 

(LESOURNE & RAMSAY 2009). 

“India’s various energy strategies are before anything 
else determined by the available energy resources. 
Unfortunately, India is poor in energy resources, 
except perhaps thorium. They have small oil, gas and 
uranium reserves, and while coal is abundant, it is 
regionally concentrated and low in caloric value. Their 
hydroelectric potential is significant but insufficient for 
meeting demand. In addition, the social and political 
costs of building dams (like those built on the 
Narmada in 2000) are extremely high.” (LESOURNE 
& RAMSAY 2009: 35-37) 

Relativamente às reservas de carvão, estima-se que estejam esgotadas num prazo de 80 

anos, isto a manter o actual ritmo de consumo, no entanto se a sua produção continuar a aumentar a 

uma taxa anual de 5% esse prazo diminui para metade, prevendo-se que esgotem nos próximos 45 

anos. Estas estimativas poderão naturalmente vir a ser alteradas com a descoberta de novas 

reservas, mas a tendência é que mais tarde ou mais cedo estas reservas se esgotem.  

No que toca às reservas de crude/petróleo, atingiram o seu pico no biénio de 2005-2006, 

situando-se nas 786 milhões de toneladas, desde então têm sofrido algumas oscilações mas sempre 

inferiores e com tendência decrescente. De acordo com o último relatório de estatísticas do Ministério 

do Petróleo e do Gás Natural para 2009-2010, as reservas de petróleo situam-se nos 775 milhões de 

toneladas, um aumento face ao biénio anterior quando se situavam nos 769 milhões de toneladas. 

Esta situação começa a tornar-se alarmante, pois a manter-se o actual nível de consumo, que de 

acordo com o mesmo relatório se situa nos cerca de 160 milhões de toneladas, poderão não chegar 

para os próximos 10 anos (GoI, 2010). Ainda como contra, apesar dos consideráveis investimentos a 

longo prazo, nomeadamente na Baia de Bengala, ainda não houve descobertas significativas que 

permitissem a crença de que novas reservas viessem colmatar as carências futuras. Também os 

infrutíferos investimentos feitos pelas grandes multinacionais atraídas pelas novas licenças de 

exploração, vem confirmar este cenário. 

As reservas de urânio são também extremamente baixas, o que explica a urgência por parte 

da Índia em conseguir assinar o acordo nuclear com os EUA e assim levantar o embargo que impedia 
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a aquisição desta matéria no exterior. Estima-se que as actuais reservas possuam a capacidade para 

gerar apenas 10.000 MW reactores de água pesada pressurizada. À semelhança do que acontece 

com o carvão, também o urânio extraído na Índia é de baixa qualidade, apresentando baixos valores 

de radioactividade, possuindo apenas 0,1% de minérios, enquanto na generalidade o urânio extraído 

pode atingir percentagens de 12 a 13%. Isto faz com que os custos da produção de energia nuclear 

sejam duas ou três vezes superiores aos operados nos outros países. 

O tório22, ao contrário dos anteriores, é um recurso aparentemente abundante na Índia, 

contudo ainda apresenta problemas no que toca à sua conversão em energia, nomeadamente no 

processo de separação. Actualmente não existe qualquer tipo de programa ou método que explore 

este tipo de energia e mesmo que venha a ser desenvolvido, a Índia ver-se-á obrigada a cooperar 

internacionalmente para superar várias etapas e desenvolver novos métodos no que diz respeito à 

energia nuclear. Deve-se ter também em conta que ainda não há qualquer consenso científico ou 

económico sobre a pertinência de dar incremento a um programa com base no tório, e que os custos 

de produção e desenvolvimento devem ser confrontados com os da energia nuclear tradicional, que 

por sua vez estão sujeitos a assegurar as cláusulas do acordo de cooperação nuclear assinado entre 

a Índia e os Estados Unidos em 2008. Mesmo assim, é muito provável que o tório continue a 

despertar o interesse da classe política indiana, devido à possibilidade de auto-suficiência energética 

que este recurso poderia trazer (LESOURNE & RAMSAY 2009).  

 Todos estes problemas e ineficiências, vêm mais uma vez sublinhar a insuficiência de 

recursos disponíveis em território indiano, que levam o país a importar grandes quantidades de 

recursos, nomeadamente fosseis.. A questão aqui prende-se no entanto com uma elevada 

ineficiência quer na produção, quer na distribuição da energia, levando milhões de pessoas a recorrer 

a meios de energia mais “arcaicos”. Dada esta situação, levanta-se a também a questão das 

emissões de carbono derivadas da queima de combustíveis fosseis e da elevada ineficiência de 

produção de energia, que por ventura emite mais CO2 do que emitiria se fosse mais eficiente. É 

justamente essa a questão a ser abordada no tópico seguinte. 

 

2.3 - As emissões de carbono 

“Se a Índia quer ser uma superpotência mundial, terá 
então de assumir responsabilidades ao mesmo nível” 
(RAMESH 2007) 

Foram estas as palavras do então ministro da energia, Jaoram Ramesh, num discurso feito 

em 2007 sobre o aquecimento global. Conciliar esta ambição de se tornar uma das maiores potências 

mundiais juntamente com a obrigação de proteger um planeta onde um em cada 6 habitantes será 

indiano, certamente não será tarefa fácil. Apesar de a Índia, ao contrário dos Estados Unidos e 

Europa, não ter sido historicamente um dos países que mais contribuiu com a emissão de gases para 

                                                      
22 O tório é um metal natural, ligeiramente radioactivo. 



A Índia como economia emergente – a importância das energias 
renováveis na estratégia de sustentabilidade energética 

Filipe Brizida 

 

40 
 

o chamado “efeito de estufa”, os números apontam para que por volta de 2015, esta potência 

emergente se venha a tornar no terceiro maior emissor de CO2. Do total das 1,2 Gt23 dióxido de 

carbono que a Índia emite anualmente para a atmosfera, o sector energético é responsável apenas 

por metade. O que se deve ao facto de a Índia ter como base centrais térmicas de baixa eficiência 

energética, emitindo 0,95kg de CO2 por kWh24, sensivelmente cerca de 50% acima da média mundial 

(IEA 2007). 

Num esforço para melhor compreender as implicações das diversas vias a seguir para o seu 

futuro energético, a Comissão Indiana para o Planeamento  analisou as emissões de CO2 

geradas pelo uso de energia através de onze cenários diferentes, que variam de uma situação 

dominada pela utilização do carvão como principal fonte, a um cenário caracterizado pela eficiência 

energética, medidas de gestão da procura e centrado nas fontes de energia renováveis. De acordo 

com este estudo, a diferença em termos de emissões de CO2 do mais favorável ao menos favorável 

dos cenários é de cerca de 35%. O estudo prevê em todo o caso uma escalada da quantidade anual 

de emissões, no pior dos cenários as modestas 1,2 Gt anuais passarão para as 5,5 Gt no biénio 

2031-2032, já no cenário mais favorável deverá situar-se nas 3,9 Gt, que em termos de necessidades 

energéticas de poderão situar entre as 1351 e 1702 Mtep (RINGWALD 2008).  

É também de salientar que, mesmo neste último cenário, o estudo aponta para que o carvão 

se mantenha como a principal fonte de energia com uma fatia de 40%, e que principais alternativas 

em termos de recursos disponíveis, serão o tório e a energia solar. A demanda de carvão que se 

estima vir a ser entre as 632 e as 1022 Mtep irá ter de enfrentar os problemas de custo e incertezas 

quanto à sua importação, dando por certo origem a elevadas emissões de dióxido de carbono. Uma 

última nota deste estudo dá conta de que a energia nuclear deverá situar-se entre os 4 e os 6% 

(LESOURNE & RAMSAY 2009). 

Apesar da questão das emissões de CO2 ser bastante delicada, os responsáveis políticos 

indianos têm dificultado uma tomada de posição concreta em relação às alterações climáticas, 

principalmente devido à resistência em torno das desigualdades entre ricos e pobres. Se 

compararmos a baixa média nacional de 1,67 toneladas anuais per capita no que toca às 

emissões dióxido de carbono, com as 23 toneladas dos Estados Unidos ou as 11t da Europa, poder-

se à dizer que a Índia ainda aufere de uma larga margem de manobra para que as suas emissões 

possam crescer.  

“While India has a right to demand a ‘common but 
differentiated’ responsibility at an international level, 
there is the urgent need for intra-national common but 
differentiated responsibility too. Developed nations 
need to cut their CO2 emissions not only to prevent 
climate change but also to give space to the 
developing world to catch up, without pushing the 
global temperatures over the tipping point. The same 

                                                      
23 Gigatonelada 
24 quilowatts-hora 
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is true within India. If the upper and the middle class 
do not manage to check their CO2 emissions, they will 
not only contribute to global warming, but will also 
deny hundreds of millions of poor Indians access to 
development.” (GREENPEACE INDIA 2007) 

De acordo com a Greenpeace India, as politicas ambientais que têm vindo a ser seguidas são 

insuficientes, pois baseiam-se apenas nos dados referentes às emissões per capita, o que levou esta 

instituição a elaborar um relatório intitulado “Hiding Behind the Poor”, no qual é revelado que o grupo 

social que aufere de rendimentos superiores a 750 dólares por mês, emite anualmente 4,97 toneladas 

de CO2 per capita, ou seja, um valor bastante próximo da média global que se situa nas 5,03 t. Este 

mesmo relatório revela ainda que este grupo, que corresponde apenas a 1% da população do país, 

emite cerca de 3,7 vezes mais CO2 que os 73% da população que recebem menos de 125 dólares 

por mês. Perante esta situação, o Director Executivo da Greenpeace India, G. Ananthapadmanabhan, 

acusou em 2007 o governo indiano de se esconder por de trás da baixa taxa de emissões per capita 

e por isso nada fazer contra o aumento das emissões de CO2 do país, taxa essa que argumenta só 

ser possível por existirem 800 milhões de pobres cujas emissões são negligenciadas. Ainda de 

acordo com o mesmo relatório, é sugerido que à semelhança do que acontece a nível internacional 

onde existe uma comum mas diferenciada responsabilidade, também a nível interno as 

responsabilidades comuns fossem também elas diferenciadas, atribuindo responsabilidades 

diferentes tendo em conta a pegada de carbono da cada uma das classes económicas 

(GREENPEACE INDIA 2007). 

À medida que a Índia vai debatendo a estratégia climática mais apropriada, têm surgido uma 

série de questões e obstáculos difíceis de contornar, particularmente no que concerne a atribuir 

devidamente as responsabilidades entre aqueles que mais contribuem para as alterações climáticas e 

aqueles que meramente sofrem o seu impacto. Num esforço para quebrar este impasse, o primeiro-

ministro Manmohan Singh, deu a conhecer em 2008 o primeiro “Plano Nacional de Acção sobre 

Alterações Climáticas”, que visa promover oito “missões” a nível nacional que incorporem estratégias 

a longo prazo com vista à promoção do desenvolvimento da Índia em simultâneo com os seus 

objectivos de travar as alterações climáticas. Apesar de não se comprometer com metas específicas 

de redução de CO2, o plano apresenta uma estratégia definida para lidar com este objectivo 

nomeadamente em questões de adaptação e mitigação. Iniciativas como esta são vistas como um 

bom presságio, no entanto muitas mais medidas serão necessárias para tirar a Índia da encruzilhada 

em que se encontra o seu actual quadro energético, rumo a um caminho que garanta as suas 

aspirações a superpotência (RINGWALD 2008). 

A questão das emissões de carbono constitui-se deste modo com uma condicionante, tanto 

para a Índia como para outros países, uma espécie de “faca de dois gumes”, se por um lado uma 

redução imediata destas emissões se iria traduzir numa queda drástica do desenvolvimento 

económico do país, uma atitude inerte em relação a este problema por parte das autoridades 

indianas, poderá no futuro causar um impacto económico muito mais profundo. Se não forem 

traçadas metas e estratégias de redução de carbono para o futuro, a Índia tal como todo o mundo, 
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sentirão no futuro as consequências pesadas que advirão das alterações climáticas causadas pela 

acumulação de carbono na atmosfera. E é particularmente sobre as consequências que estas 

alterações climáticas poderão ter na Índia, que se centra o próximo tópico.  

 

2.4 - O impacto das alterações climáticas 

Dadas as suas particulares características geográficas e populacionais, ao que juntamos uma 

dependência energética com base em grandes emissões de dióxido de carbono, a questão 

energética da Índia não pode ser estudada sem ter em conta o significativo impacto que irá ter no 

cenário climático futuro. Mais do que consequências económicas ou elevada dependência de 

energias fosseis, os custos resultantes das consequências ambientais e sociais que se esperam das 

mudanças climáticas poderão, ser exorbitantes e comprometer as aspirações de desenvolvimento 

económico durante este século.  

“os custos das alterações climáticas na Índia poderão 
significar perdas entre 9 a 13% do PIB por volta de 
2100 quando comparados com o cenário sem 
alterações climáticas.” (CDP 2007) 

Enquanto a Índia continua sem reduzir as suas emissões de carbono, justificando-se na sua 

baixa taxa de consumo per capita, enfrenta já especificidades que a tornam vulnerável a essas 

mudanças: 

• As temperaturas médias na Índia são já mais altas que a média global, e o seu 

aumento é também superior ao aumento previsto para a temperatura média do 

planeta, isto de acordo com dados do Painel Intergovernamental das Nações Unidas 

para as Alterações Climáticas; 

• Os padrões dos ciclos das grandes monções estão cada vez mais alterados e 

imprevisíveis. Sendo a Índia um país onde a agricultura tem uma importância 

significativa, nomeadamente em termos de subsistência das populações, isto poderá 

causar graves prejuízos económicos e sociais em anos em que não haja boas 

monções. Estima-se que até 2080 a produtividade agrícola nos campos do Sul da 

Ásia tenha uma quebra na ordem dos 30%; 

• O aumento esperado do nível médio da água do mar terá impacto directo nos seus 

milhares de quilómetros de costa, nomadamente submergindo grandes quantidades 

de terra e ameaçando cidades como Bombaim e Calcutá; salificando importantes 

fontes de água doce, e causando um enorme número de refugiados ambientais; 

• Os glaciares dos Himalaias que limitam Índia a norte e que constituem uma 

importante fonte de água doce, poderão retrair-se significativamente, o que poderá 

causar enormes carências no abastecimento de água bem como enfraqueceria a 

capacidade de produção de energia hídrica; 
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• Espera-se também o aumento da frequência e imprevisibilidade de situações 

climáticas extremas, nomeadamente grandes períodos de seca ou grandes cheias 

causadas por ciclones ou outras grandes tempestades (RINGWALD 2008; 

LESOURNE & RAMSAY 2009).  

Hoje, o impacto ambiental causado pela produção de energia eléctrica atingiu já um limite 

crítico nalguns centros urbanos. As cidades indianas estão actualmente entre as cidades mais 

poluídas do planeta em que a pegada de carbono dos seus habitantes é bastante elevada. Para 

tentar aliviar esta situação, em 2001 o Supremo Tribunal Indiano ordenou a substituição dos 

derivados do petróleo pelo GPL em todos os autocarros, ciclo-riquixás25 e táxis de Nova Déli, 

contudo, esta situação encontra-se ainda longe de estar totalmente estabelecida. Ainda assim, esta 

decisão encontra-se em vias de se propagar a outras cidades indianas, principalmente por pressões 

vindas de dentro das próprias cidades através das redes comunitárias e das autoridades locais, que 

se sentem ameaçadas com o aumento da população. A Índia não pode por isso excluir os seus 

graves problemas ambientais dos seus cenários energéticos e politicas públicas. Desses problemas, 

os que apresentam maior gravidade são a qualidade do ar, a utilização e exploração indevida dos 

solos, e a qualidade da água.  

“India can thus not exclude air, ground and water—
currently the most serious—pollution problems from 
its energy scenarios and public policies. If it does, it 
risks jeopardizing the sustainability of its growth and 
the sustainability of its infrastructure. There is in 
addition the international pressure to fight climate 
change, which the Bali Summit showed was not 
heading in the same direction as trade negotiations, 
where India was able to relatively easily unite 
southern countries in a front against rich ones.” 
(LESOURNE & RAMSAY 2009: 52) 

Assim sendo, a própria Comissão para o Planeamento admitiu, tendo em conta a actual 

estrutura de produção energética na Índia, que as energias não convencionais – subentenda-se a 

energia eólica, biogás e energia solar – são particularmente interessantes, e que uma das soluções 

mais viáveis para o problema da sustentabilidade energética do país, poderia residir nestes sectores 

(LESOURNE & RAMSAY 2009). Caso essa sustentabilidade energética não venha a ser assegurada 

a médio prazo, o país poderá ver a sua segurança nacional ameaçada, nomeadamente sob forma de 

conflitos com alguns dos seus vizinhos, como a China, Paquistão ou Bangladesh, originados pela 

disputa de recursos energéticos e de água ou movimentos de refugiados ambientais (RINGWALD 

2008).  

                                                      
25O ciclo-riquixá, também conhecido como ecotáxi, pedicab, riquixá, rickshaw ou riquexó, é um meio 
de transporte em baixa escala. O veículo é movido por um condutor como se fosse uma bicicleta, 
apesar de algumas configurações cada vez mais populares serem equipadas com um motor 
elétrico para auxiliar o condutor. O veículo é normalmente um triciclo, apesar de existirem alguns 
modelos quadriciclos e de algumas bicicletas com reboques serem configuradas como riquixás. 
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Uma vez que a população indiana é na sua maioria constituída por pobres, é imprescindível 

analisar o impacto das alterações climáticas na Índia sem especificar o que estas poderão vir a 

significar para este grupo. Cerca de 700 milhões de pessoas (o correspondente a 60% da população) 

dependem directamente no seu dia-a-dia dos sectores mais sensíveis ao clima, como o da 

agricultura, florestas e pescas (RINGWALD 2008).  

Os impactos das alterações climáticas numa dada região são não só determinados pelo 

aumento da sua temperatura média, mas também pela sua vulnerabilidade e número de habitantes. A 

combinação dos factores geográfico e sociais tornam os pobres, que na sua maioria habitam nas 

quentes regiões tropicais, os mais sensíveis às mudanças do clima. De acordo com o Painel 

Intergovernamental das Nações Unidas para as Alterações Climáticas em 2007, o aumento da 

temperatura média do planeta até 3ºC irá permitir às áreas de média e alta latitude, um aumento da 

produção agrícola; enquanto que, nas áreas de baixa latitude a subida de apenas 1ºC poderá causar 

um enorme declínio nessa mesma produção, e sendo a maioria da população indiana dependente 

deste sector as consequências não serão certamente positivas. 

Desprovidos de condições financeiras, os pobres são submetidos a estabelecerem-se em 

regiões mais marginais e na maioria dos casos também mais vulneráveis. No mundo rural, este grupo 

só dispõe de meios para adquirir terras em regiões mais propícias a secas; nas zonas urbanas, são 

cada vez mais “empurrados” a estabelecer os seus assentamentos e áreas de cultivo em zonas 

próximas a cursos de água, sujeitas a frequentes inundações. A tendência é para que esta situação 

se agrave cada vez mais, pois com as alterações climáticas, recursos como a terra arável e a água 

serão um bem cada vez mais escasso.  

Para minimizar o impacto das alterações climáticas junto destas populações, poderiam ser 

tomadas algumas medidas como a construção de abrigos e diques para evitar inundações originadas 

por situações meteorológicas extremas ou pela subida do nível da água do mar. Mas sem 

financiamentos estatais e sem recursos próprios para se prepararem e adaptarem aos ricos que se 

avizinham, a subsistência dos pobres vai consistindo em superar os seus desafios diários.  

A juntar a esta situação, o seu acesso aos cuidados de saúde é bastante limitado, devido à 

falta de infra-estruturas e serviços de urgência, o que torna no grupo mais susceptível a doenças 

transmitidas por vectores26 como a malária ou a dengue. Também aqui as alterações do clima 

poderão agravar ainda mais a situação, como por exemplo em cenários pós-chuvadas, em que as 

águas estagnadas serão terreno fértil para a propagação de insectos, e por sua vez uma maior 

propagação de doenças. Enquanto os mais abastados vão continuar a possuir meios para se 

protegerem e recuperarem de eventos meteorológicos futuros, os mais desfavorecidos vão continuar 

desprovidos de recursos e de segurança, sujeitos a recuperações mais lentas muitas vezes 

                                                      
26 São doenças que, para serem transmitidas ao homem, dependem de um animal invertebrado que 
transfere de forma activa um agente etiológico de uma fonte de infecção a um novo susceptível. As 
principais doenças transmitidas por vectores são: dengue, febre-amarela, malária, leishmaniose e 
doença de Chagas. 
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totalmente dependentes do apoio externo de outros países, ou de organizações não-governamentais 

(GREENPEACE INDIA 2007).  

Por último, mas de todo menos importante, e para encerrar este capitulo referente â questão 

energética na Índia, é ainda indispensável uma análise à posição da Índia no panorama energético 

mundial. O objectivo seguinte, é tentar perceber de que modo a Índia se constitui também no sector 

energético como uma potência emergente. 

   

2.5 - A Índia no panorama energético internacional 

A par da China e outros países do sudeste asiático, a Índia é um dos países responsáveis 

pelo aumento da procura de recursos energéticos na Ásia. Esta procura crescente já começou a 

provocar mudanças no quadro energético internacional e consequentemente “abalado” algumas 

relações diplomáticas pré-estabelecidas. No entanto, a questão do aumento das necessidades 

energéticas da Índia ainda é um desafio mais complexo a nível interno do que a nível externo. 

 De acordo com os dados de Janeiro de 2011 do Fundo Monetário Internacional, China e a 

Índia deverão crescer até ao final do ano 9,6% e 8,4%, respectivamente, um pouco abaixo dos 10,3% 

e dos 9,7% registados em 2010, também respectivamente. Para 2012, apesar de menor, esperam-se 

taxas de crescimento bem acima da média do crescimento económico mundial (IMF, 2011). Como o 

consumo energético de um país está (ainda) intrinsecamente ligado ao seu crescimento económico, à 

medida que estas duas potências vão emergindo, crescem também as dificuldades em satisfazer as 

suas necessidades energéticas apenas com base nas suas fontes domésticas, assim sendo, estas 

estão cada vez mais dependentes da importação de recursos energéticos. E é esta “fome de 

recursos” que tem levado estas duas potências a procurarem mercados de abastecimento 

alternativos aos que abastecem EUA e UE.  

“Enquanto tentam assegurar a energia que precisam 
para sair da actual situação de subdesenvolvimento 
através de estratégias externas, ouve-se cada vez 
mais o refrão da «fome de recursos» da Índia e da 
China e a preocupação expressa de que isto está a 
contribuir para a escassez e para o aumento dos 
preços dos produtos. Esta preocupação é também 
expressa relativamente ao potencial para o conflito 
que estes novos «pretendentes» poderão criar como 
resultado das estratégias que seguem, dos amigos 
que fazem, sendo usado o argumento de que estas 
alianças minam os esforços do Ocidente para 
melhorar os direitos humanos e o respeito pelos 
princípios democráticos de alguns destes países ricos 
em petróleo.” (NORONHA, 2007) 

 Como previamente referido por várias vezes, a Índia ainda apresenta um baixo consumo 

energético per capita relativamente à dimensão da sua população. Apesar disto, a comunidade 

internacional tem vindo a debater e a pressionar cada vez mais a Índia para que aceite um limite para 
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as suas emissões. Em contraponto, a Índia tem vindo a rejeitar essa proposta argumentando que não 

está disponível a sacrificar o seu desenvolvimento económico para afagar um problema ambiental 

sobre o qual não tem grandes responsabilidades, ao contrário dos países mais desenvolvidos. No 

entanto tem-se mostrado receptiva a abordar o problema desde que as contrapartidas lhe sejam 

favoráveis ou que tragam benefícios mútuos. 

 Este factor das emissões de carbono, juntamente com a crescente dependência energética 

externa, tem obrigado a Índia a um envolvimento cada vez maior no panorama energético mundial. 

Envolvimento esse que se tem traduzido na adopção de novas relações diplomáticas com vista a 

conseguir acessos a novos mercados exportadores, bem como na cooperação para o 

desenvolvimento e modernização de técnicas de prospecção e exploração de petróleo e gás natural. 

Além disto, nos últimos anos têm sido realizados vários investimentos de capital energético no 

estrangeiro, bem como uma conjugação de investimentos entre países consumidores e produtores de 

energia, e um repensar de novas condutas e contratos a longo prazo para o fornecimento de GPL a 

este subcontinente.  

 Durante anos a Índia seguiu uma linha centralizadora de controlo estatal tendo as 

companhias energéticas nacionais como fornecedoras exclusivas de energia. Na década de 80 o 

sector petrolífero sofreu algumas alterações que levaram a uma maior liberalização. As companhias 

petrolíferas nacionais que até ao inicio desta década foram essenciais para a prospecção interna de 

petróleo, viram nos anos seguintes o mercado abrir-se à participação do sector privado. Entre 1997 e 

1998 foi introduzida a “Nova Política de Licenciamento de Exploração (NPLE”, cujos objectivos 

visavam aumentar a produção doméstica, de modo a atrair capital privado e tecnologia estrangeira, e 

cartografar extensivamente as reservas fosseis (NORONHA, 2007).  

 A entrada destes intervenientes estrangeiros na prospecção de reservas fosseis na Índia veio 

elevar o nível de confiança em relação a novas descobertas. Entre 1999 e 2004, foram assinados 

vários contratos para a partilha de 90 blocos, um acréscimo enorme em relação às 24 adjudicações 

que haviam sido conseguidas nos onze anos que antecederam a NPLE. Contudo, os progressos 

conseguidos continuam a não satisfazer as necessidades da Índia no que toca a este hidrocarboneto, 

devendo no futuro continuar bastante dependente do mercado externo. O sector do carvão, como 

anteriormente referido, permanece quase na totalidade controlado pelo estado, e à semelhança do 

que acontece com o petróleo, a tendência é para uma necessidade crescente da sua importação 

(NORONHA, 2007). 

 De acordo com o Oil & Gas Journal, em Janeiro de 2010 a Índia possuía reservas de petróleo 

na ordem dos 5,6 mil milhões de barris, o equivalente à segunda maior reserva da região da Ásia-

Pacifico, logo a seguir à China. No que toca à produção, em 2009 a Índia produzia cerca de 880 mil 

barris por dia, provenientes dos mais de 3600 poços em exploração; desses 880 mil barris diários, 

660 mil consistiam em petróleo bruto, sendo os restantes de outros líquidos e ganhos de refinaria. 

Relativamente ao consumo, estes valores são contudo insuficientes, uma vez que no mesmo ano 

gasto diário de barris ascendeu aos 3 milhões, o que tornou a Índia no quarto maior consumidor de 
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petróleo a nível mundial. Esta combinação de crescimento do consumo e estagnação da produção 

tem tornado este país cada vez mais dependente das importações, e se em 2009 a Índia era já o 

sexto maior importador de petróleo, importando cerca de 2,1 milhões de barris por dia (o equivalente 

a 70% das suas necessidades), estudos como os da U.S. Energy Information Administrarion, 

apontam para que em 2025 suba de posição passando a ocupar o quarto lugar, logo atrás dos 

Estados Unidos, China e Japão (EIA 2010).  

 Quanto à proveniência das importações de petróleo, os dados relativos a 2009 referem que 

perto de 70% das importações deste hidrocarboneto era proveniente do médio oriente; destacando-se 

os 18% provenientes da Arábia Saudita, 16% do Irão, 10% do Kuwait, 9 % do Iraque e 8% dos 

Emirados Árabes Unidos. A esta região segue-se a África, que representa mais de 20% das 

importações, vindas principalmente da Nigéria e de Angola; os restantes são importados de países do 

sudeste asiático ou da América, como por exemplo da Venezuela de onde vem 4% do petróleo 

importado (EIA 2010). Estas regiões, atravessam na sua maioria períodos de grande instabilidade e 

violência, como no Iraque, Irão ou mais recentemente o alastrar de protestos nos países do Magreb 

como o Egipto, Argélia e Tunísia; e também cuja estabilidade está assente em pilares pouco sólidos, 

como é o caso da Venezuela ou Angola.  Com as importações a assumirem um peso cada vez maior 

no seu mix energético, esta situação deixa a Índia numa posição bastante vulnerável a factores 

geopolíticos que rodeiam o desenvolvimento, produção e distribuição não só do petróleo mas também 

do gás natural e do carvão.  

“As actuais percepções de risco na Índia, filtradas 
através da lente da sua dependência de 
hidrocarbonetos, estão fundamentalmente ligadas aos 
seguintes factores domésticos e externos: os seus 
próprios imperativos de energia e crescimento; os 
elevados preços do petróleo; o crescente 
nacionalismo relativamente aos recursos, a 
dependência da Ásia Ocidental, os emergentes laços 
energéticos e as implicações que estes criam; os 
riscos relacionados com as infra-estruturas, não só a 
complexidade resultante das redes de transmissão e 
a natureza dos sistemas integrados, mas também as 
rotas de transporte e as ameaças a estas rotas.” 
(NORONHA 2007: 51) 

 Desde o inicio da década passada (década de 2000) que se tem vindo a assistir a uma 

escalada acentuada do preço do barril de crude. Em Novembro de 2001 o petróleo negociava-se a 18 

dólares por barril, mas em Agosto de 2006 o seu valor já tinha mais que quadruplicado, situando-se 

nos 75 dólares por barril. Com a crise económica mundial de 2008-2009, o preço do barril de petróleo 

caiu, tendo regressado a valores muito abaixo dos 50 dólares. O ano de 2010 voltou a marcar uma 

acentuada subida, e já no ano de 2011 o barril de petróleo superou a barreira dos 100 dólares. Este 

aumento foi causado pelo incremento da procura a nível mundial impulsionada pelo crescimento 

económico de países como os Estados Unidos, China e Índia, mas também por dificuldades e 

apertadas condições de abastecimento originadas pela instabilidade vivida nas regiões exportadoras 

acima referidas, que por sua vez causam preocupação e receio nos mercados (NORONHA 2007).  
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“De acordo com dados do governo egípcio, 8% do 
comércio marítimo passa pelo Canal do Suez, e 
segundo o Departamento de Energia dos EUA, todos 
os dias são enviados cerca de um milhão de barris de 
petróleo bruto e refinado para o Norte do Canal do 
Suez, a que se juntam mais 1,1 milhões de barris de 
petróleo que atravessam diariamente o país por via 
de um oleoduto, que une os dois mares. Isto significa 
que o Egipto, apesar de ser apenas o 29º produtor de 
petróleo do mundo - com uma produção média diária 
de 680 mil barris de crude - é responsável por cerca 
de 2% da produção mundial do "ouro negro" (LEITÃO 
2011). 

Actualmente, a nova subida do preço do petróleo prende-se com a retoma do crescimento 

económico da maioria dos países, nomeadamente das economias emergentes, mas também com a 

recente tensão vivida nos países do norte de África. Embora os países desta região não sejam parte 

significativa dos países exportadores de petróleo, a sua posição geográfica ameaça a estabilidade de 

outros países da região, e o medo de que as revoltas se alastrem a importantes países exportadores. 

As tensões que se iniciaram na Tunísia em Janeiro de 2011, alastraram-se já à Argélia e ao Egipto, e 

foi neste último que o impacto mais se fez sentir, o presidente Mubarak no poder há mais de 30 anos, 

foi obrigado a deixar o poder tendo em conta as manifestações. Apesar do Egipto não ser um grande 

exportador, a sua posição geográfica que lhe permite controlar o Canal do Suez por onde passam a 

maioria dos petroleiros, fez disparar o preço do “ouro negro” (LEITÃO 2011). 

 Além desta situação que reflecte bem a vulnerabilidade e instabilidade deste sector, existem 

outro que poderão pelo contrário fazer baixar o preço desta matéria, como por exemplo descargas de 

importantes reservas estratégicas, aumentos da produção ou novos desenvolvimentos das técnicas 

de captação de petróleo. Por enquanto são ainda os factores políticos e económicos que determinam 

na essência o preço deste hidrocarboneto, o que no seu conjunto gera a incerteza quanto à clareza 

do futuro do petróleo. Há ainda quem defenda que a “era do petróleo” está a chegar ao fim, e que os 

acontecimentos dos últimos anos dão azo a essa teoria. Apesar de tudo isto e de importar a maioria 

do petróleo que consome, a Índia tem conseguido superar a instabilidade deste sector, e satisfazer as 

suas necessidades energéticas utilizando a valiosa moeda de troca que são as suas enormes e 

crescentes reservas de divisas27 internacionais (NORONHA 2007). 

 Outro importante desafio que a Índia enfrenta no panorama energético internacional, é o 

crescente nacionalismo de recursos, ou seja, a utilização dos recursos energéticos por parte dos 

países produtores como arma política com vista a obterem vantagens para os seus interesses. Esta 

situação deriva do facto de a maior parte das reservas de petróleo e gás natural se situarem em 

primeiro lugar na Ásia Ocidental, na Rússia e nos países do norte de África; por outro lado as 

reservas dos países políticos e economicamente mais poderosos estão cada vez mais escassas, o 

que confere aos países exportadores uma voz cada vez mais actuante no panorama das relações 

internacionais. 
                                                      
27 Divisa – valor comercial sobre o estrangeiro que permite a efectuação de pagamento na forma de 
compensação.  
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 Do total das reservas de petróleo conhecidas a nível mundial, 69% situa-se nos países da 

Ásia Ocidental e do Norte de África, em larga maioria nos países da região do Golfo Pérsico. Região 

esta que ganha cada vez mais importância no quadro de abastecimento energético global, uma vez 

que desde 2005 que a produção de petróleo nos países da OCDE28 está em declínio, nomeadamente 

o petróleo proveniente do Alasca, Canadá e Mar do Norte. A importância da OPEP29, que controla o 

petróleo do golfo, irá por certo crescer consideravelmente no futuro, se não forem entretanto 

descobertas novas reservas de petróleo, estimando-se que a sua produção tenha de triplicar ou 

quadruplicar, para satisfazer as necessidades globais de crude. Esta situação de crescente 

desequilíbrio entre a oferta e a procura tem gerado uma certa necessidade por parte de vários países, 

de se garantirem energeticamente através do acesso às reservas de petróleo, seja por via de 

contratos ou pelos chamados “petrodólares”.  

“A outra preocupação é saber se existe petróleo 
suficiente no mundo para satisfazer as necessidades 
mundiais, ou se o petróleo já está a acabar. A nossa 
visão é que ainda há petróleo na Ásia Ocidental e 
muito potencial em vários outros países e regiões do 
mundo, que estão ainda por explorar. Por exemplo, a 
mudança climática na região do Árctico vai em breve 
tornar a região acessível à exploração de petróleo e 
gás. A questão-chave, assim, não é tanto se temos 
recursos suficientes mas se estes recursos vão 
chegar ao mercado. É aqui que reside a verdadeira 
insegurança." (NORONHA 2007: 52) 

 É pois neste ponto da chegada dos recursos ao mercado, que este crescente nacionalismo se 

começa a sentir. Os recursos que provêm destas regiões de maior risco, são na maioria dos casos 

pertencentes a empresas nacionais desses mesmos países, que muitas das vezes não dispõem das 

tecnologias mais adequadas para a extracção destas matérias, ou simplesmente recusam-se a 

aceitar os avanços tecnológicos vindos do estrangeiro. Estando estas companhias sob tutela dos 

estados, são deste modo instrumentalizadas como arma política, como o que sucede na Rússia que é 

a maior fornecedora de gás à Europa, ou na América Latina, em particular na Venezuela. Existe ainda 

a situação de países exportadores que estando sujeitos a sanções internacionais, não permitem a 

entrada das companhias internacionais nos seus territórios, o que condiciona a fluidez do petróleo e 

do gás natural para o mercado internacional (NORONHA 2007).  

 A crescente noção de que a Ásia Ocidental, e em particular o Médio Oriente, é e continuará a 

ser no futuro o maior fornecedor de recursos energéticos da Índia, tem conduzido esta a um 

envolvimento cada vez maior na região. Este envolvimento tem-se traduzido na forma de 

investimentos cruzados no que toca à exploração e produção do petróleo, mas também em projectos 

de derivados deste hidrocarboneto e de gás natural. Estes investimentos na área das energias trazem 

por acréscimo o investimento noutras áreas, como é o caso da hotelaria, banca e indústria 

petroquímica.  

                                                      
28 OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
29 OPEP – Organização dos Países Exportadores de Petróleo 
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“Indian investments in Egypt are expected to more 
than double to 1.5 billion dollar in the next two years, 
given the country's lucrative consumer market and 
proximity to the Middle East, industry body CII has 
said. "Being a natural gateway to the Middle East and 
North Africa, Egypt has become the target of Indian 
companies, with total Indian investments expected to 
soar to USD 1.5 billion by 2009," CII said in a 
statement on Sunday.  
Large consumer market and cheap labour are also 
driving Indian firms to invest in Egypt, it said. Indian 
investments in Egypt stood at USD 700 million in 
close to 40 projects.” (THE ECONOMIC TIMES 2007) 

 The acordo com o jornal The Economic Times, em 2007 os investimentos Indianos no Egipto 

rondavam os 700 milhões de dólares distribuídos por cerca de 40 projectos. Todavia os investimentos 

indianos nesta região não têm sido propriamente um “mar de rosas”, para além de diversos avanços, 

também os entraves têm sido uma constante, quer sejam por questões internas dos países ou 

derivados de embargos estrangeiros. Em 2005, Índia e Irão assinaram um acordo de fornecimento de 

gás natural com a duração de 25 anos, que também incluía uma participação de 25% no capital da 

indiana Oil and Natural Gas Coorporation; no entanto, em 2008 foi o próprio governo iraniano a negar 

a existência de qualquer acordo de fornecimento de gás à Índia, mas ao mesmo tempo afirmando que 

não poderia aguardar eternamente pelo gasoduto que ligasse ambos os países (INDIAN EXPRESS 

2008).  

Gasoduto este que constitui um claro exemplo desses avanços e recuos. Em 1989 foi feita 

uma proposta pelo então director geral da Tata Energy Research Institute, Dr. R. K. Pachauri, e pelo 

posteriormente ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. A.S. Ardenaki, para a construção de um 

gasoduto que ligasse a reserva de gás de Pars Sul no Irão até ao gasoduto HBJ30 na Índia 

atravessando o Paquistão. A ser concretizada, esta infra-estrutura terá uma extensão total de 2775 

quilómetros, dos quais 1100 serão em linha recta no Irão, 760 km atravessaram o Paquistão, e os 

restantes serão já em território indiano. Estima-se que o seu custo total ultrapasse os 7 mil milhões de 

dólares, e que forneça 90 milhões de metros cúbicos diariamente à Índia e 50 milhões ao Paquistão.  

Apesar de à partida parecer uma obra vantajosa para todos os intervenientes, os entraves 

têm sido muitos, marcados por uma certa apreensão aos níveis políticos, económicos e de 

segurança. Se por um lado a eterna rivalidade entre Índia e Paquistão poderá levar este ultimo a 

“fechar a torneira” em momentos de crise, também as altas taxas de passagem por este exigidas 

juntamente com o facto de ser o Irão a estabelecer os preços do gás continuam a não condescender 

com uma rápida tomada de decisão. A juntar a isto, existe ainda a posição dos Estados Unidos que 

vê com algum desconforto os investimentos estrangeiros no Irão, por via de estes servirem como 

fonte de financiamento para as ambições nucleares da república islâmica, incitando frequentemente 

Índia a desistir do projecto tendo em conta o acordo nuclear com o país do “Tio Sam”. Mas nos 

últimos anos, a temática deste gasoduto tem sido cada vez mais retomada quer pelos responsáveis 

                                                      
30 Gasoduto indiano que liga as seguintes regiões: Hazira-Bijapur-Jagdidhpur. 
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políticos, quer pela comunicação social. Tendo em conta a situação energética actual da Índia 

importantes decisões urgem em ser tomadas e a situação é bem evidente; o país necessita de gás 

para necessidades a médio prazo e o Irão é um dos fornecedores mais próximos; quanto à energia 

nuclear, apenas a longo prazo poderá satisfazer as necessidades energéticas da Índia, em suma 

serão ambas necessárias. (NORONHA 2007).  

Na tentativa de aumentarem as suas reservas e direitos de exploração fora do país, as 

companhias petrolíferas indianas têm-se envolvido iniciativas intensas em regiões da Ásia Ocidental e 

Central, África, América Latina e Extremo Oriente da Rússia. Á semelhança da estratégia que a China 

tem seguido, também a Índia tem arriscado novos mercados para tentar reduzir a importação de 

recursos vindos dos países do golfo. Deste modo, países como a Rússia ou estados da Eurásia 

poderão constituir uma boa alternativa uma vez que também estes estão à procura de mercados de 

crescimento estável para onde possam exportar. A Rússia que é o maior produtor mundial de gás 

natural tem como principais clientes a ocidente os países da União Europeia, e a oriente o Japão, no 

entanto tem procurado estabelecer laços comerciais energéticos com novos mercados que reduzam 

a dependência destes dois clientes. Deste modo, países do sul da Ásia como a Índia podem ser 

encarados como alternativas viáveis.  

Os países do mar Cáspio como o Cazaquistão, Azerbaijão ou Turquemenistão têm-se 

tornado cada vez mais atractivos para países como a China ou a Índia. No entanto, estabelecer 

relações energéticas com os países desta região é mais complicado do que possa à partida parecer. 

Se por um lado estes anseiam por novos mercados compradores das suas matérias tendo em vista o 

seu progresso e desenvolvimentos, os contras ainda pesam bastante na balança. O acesso a estes 

mercados ainda é bastante limitado dadas as suas realidades geopolíticas e ao interesse por parte da 

Rússia de manter estes países na sua zona de influencia militar e política. Alguns destes países 

ainda sofrem da desastrosa implosão da União Soviética, padecendo de graves problemas 

económicos, étnicos e políticos; também a ausência de um regime jurídico internacional que 

determine o direito de propriedade sobre os recursos energéticos juntamente com a inexistência de 

entidades que assegurem uma estável e segura rede de abastecimento para os mercados mundiais. 

A juntar a tudo isto, existe ainda o factor geográfico, pois estes países não usufruem de ligação 

marítima, o que torna os custos de exportação para outros mercados bastante elevados, como 

acontece no caso da Índia em que as rotas de distribuição passariam obrigatoriamente por territórios 

de grande instabilidade (NORONHA 2007). 

Também na área da diplomacia indiana, se tem assistido a um aumento das relações 

diplomáticas energéticas com outros países asiáticos. Ao longo da última década foram várias as 

iniciativas diplomáticas em que a Índia esteve sentada à mesa com outros países desta região, 

nomeadamente duas mesas-redondas organizadas pelo Ministério do Petróleo e do Gás Natural, com 

vista a reunir e promover o diálogo entre os principais exportadores e importadores asiáticos sobre 

questões como a segurança, estabilidade e sustentabilidade do mercado de hidrocarbonetos neste 

continente. Iniciativas deste tipo têm como objectivo por parte de países como a Índia, tentar 
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estabilizar ou minimizar as variações da procura e da oferta de recursos energéticos, e também para 

incitar os investimentos necessários para aumentar o seu fornecimento. Além destas mesas-

redondas, mantém também um diálogo trilateral com a Rússia e a China, sendo desde 2005 país 

observador da Organização para a Cooperação de Xangai31, palco onde se têm desenvolvido várias 

estratégias e cooperação energética na Ásia (NORONHA 2007; SHEINESON 2009). 

“In recent years, SCO member states have sought 
greater energy cooperation. At a 2007 summit, former 
Russian president and current Prime Minister Vladimir 
Putin called for an "energy dialogue, integration of our 
national energy concepts, and the creation of an 
energy club" (Eurasianet). During that meeting, 
member states agreed to establish a "unified energy 
market" for oil and gas exports, while also promoting 
regional development through preferential energy 
agreements. Some experts are concerned that a 
potential SCO gas cartel would pose a significant 
threat, especially if Iran attained full membership. "It 
would essentially be an OPEC with bombs,"” 
(SHEINESON 2009) 

Para algumas entidades internacionais ou países como os Estados Unidos, organizações 

como estas são encaradas como alguma preocupação. Alguns temem que estas relações tenham 

efeitos contrários e provoquem uma instabilidade ainda maior nestes países, bem como a capacidade 

de organizações como a ONU e União Europeia ou países os Estados Unidos, de exercerem 

influência ou imporem sanções como forma de penalização por desrespeito aos direitos humanos ou 

ambições nucleares para fins bélicos.  

Se só agora esta situação começa a levantar preocupações, a verdade é que já há vários 

anos que companhias energéticas internacionais, muitas delas dos Estados Unidos e União Europeia, 

mantêm relações comerciais com estes países. Deste modo não se pode exigir que países como a 

Índia se juntem a às reivindicações dos países mais desenvolvidos, não pelo facto de não partilharem 

os mesmos ideais, mas sem pelo menos terem a oportunidade de aumentarem a sua importância 

junto destes mercados. Acresce ainda o facto de os mercados de fácil acesso estarem na sua maioria 

controlados por companhias energéticas ocidentais pertencentes aos países ricos, o que obriga a 

países em crescimento como a Índia e a China, a procurarem algumas das regiões do mundo mais 

politicamente complexas para conseguirem obter a energia que precisam. No entanto, a Índia e 

países em situação semelhante, podem contra-argumentar que o aumento do seu interesse nestas 

regiões poderá pelo contrário aumentar a estabilidade destes países dado o progresso e o 

desenvolvimento que este lhe poderá trazer. E ainda que o isolamento a este países nunca foi 

estratégia que desse frutos, de modo que deitasse a baixo regimes ditatoriais ou desse origem a 

novas formas de governo, veja-se o caso de Cuba ou da Coreia do Norte (NORONHA 2007). 

                                                      
31 A Organização para Cooperação de Xangai  é uma organização internacional fundada a  14 de 
Junho de 2001 pela China, Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão. Com o 
objectivo por parte da China e da Rússia de controlarem os recursos energéticos da Ásia Central.  
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A disputa por estes mercados mais “alternativos” tem causado nos últimos anos uma certa 

competição e rivalidade entre os dois gigantes asiáticos, Índia e China. No entanto, isto não impediu 

que as companhias petrolíferas nacionais dos dois países chegassem a acordo para a assinatura de 

cinco memorandos de cooperação energética em Janeiro de 2006 (PRIME MINISTER’S OFFICE 

2006).  

“Both sides agree to fully implement the provisions of 
the Memorandum on Cooperation in the field of Oil 
and Natural Gas signed in January 2006 and 
encourage collaboration between their enterprises, 
including through joint exploration and development of 
hydrocarbon resources in third countries.” (PRIME 
MINISTER’S OFFICE 2006) 

Factos como este traduzem uma consciencialização cada vez maior por parte destes países, 

de que a confluência de interesses é preferível ao confronto e à competição. A cooperação é deste 

modo vista como uma estratégia mais vantajosa para ambos os lados, na medida em que permite 

uma maior margem de manobra na negociação para a adjudicação de consórcios, bem como na 

delineação de rotas com vista a salvaguardar as necessidades energéticas dos dois países. Pois do 

mesmo modo que a Índia poderá contar com a China para o tráfego do gás da Eurásia para a Índia, 

também a China poderá contar com a Índia para o transporte do petróleo do golfo para a China. Esta 

cooperação poderá ainda dar importantes frutos na área das energias renováveis e da eficiência 

energética onde ainda há muito para explorar. Nesta cooperação bilateral também foram levadas em 

conta as questões do aquecimento global e consequentes alterações climáticas (CHINA DAILY 2009; 

NORONHA 2007).  

“They include upstream exploration and production, 
refining and marketing of petroleum products and 
petrochemicals, research and development, 
conservation, and promotion of environment-friendly 
fuels. The agreement also allows trading in oil and 
joint bidding in third countries that will help both 
nations reduce the burden on the exchequers. "We 
look upon China not as a strategic competitor but as a 
strategic partner," said Aiyar at a news conference at 
the Indian Embassy in Beijing (…)” (CHINA DAILY 
2006) 

A questão dos gasodutos também tem sido um ponto recorrente nas relações diplomáticas 

energéticas da Índia. O já referido gasoduto Irão-Paquistão-Índia, mas também o gasoduto 

Turquemenistão-Afeganistão-Paquistão, e também o Birmânia-Bangladesh-Índia. Apesar das 

dificuldades também anteriormente referidas, juntamente com a escassez de financiadores para 

projectos desta natureza, os gasodutos continuam a significar para a Ásia uma excelente alternativa 

para assegurar não apenas o fornecimento energético de países como a Índia, mas também como 

forma de fomentar as trocas comerciais e uma maior relação entre os diversos países com vista a um 

cenário de paz. 
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Assim sendo, os “holofotes” dos analistas da questão energética mundial começam a virar-se 

cada vez mais para a Índia, dado a sua crescente importância quer no consumo quer na produção de 

energia. A Índia tal como a China, constitui-se como um dos novos intervenientes no panorama 

energético mundial, que têm feito disparar a procura e simultaneamente os preços das matérias-

primas. Mas não tem sido só neste ponto que a Índia tem feito “abalar as estruturas”, o país tem 

seguido uma estratégia de defender a assinatura de acordos bilaterais, com vista a melhorar as 

relações com os mercados tradicionais fornecedores dos recursos, e ao mesmo tempo tem vindo a 

desenvolver novas relações diplomáticas com os chamados mercados “alternativos” com o objectivo 

de colmatar as suas necessidades domésticas.  

Revela-se também neste ponto uma preocupação com a segurança da sua região, através de 

uma maior cooperação com a China, por oposição a uma competição pelos recursos regionais que 

muitos analistas previam, de maneira a evitar que a questão dos recursos se venha no futuro a 

traduzir num conflito. No entanto o problema da dependência externa revela-se mais uma vez neste 

tópico, situação que nos leva para a terceira e última parte desta dissertação, em que se pretende 

avaliar de que modo as energias renováveis poderão diminuir essa dependência. 
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3 - A Crescente Importância das Energias Renováveis  na Índia 

Num mundo em que as alterações climáticas começam a impor cada vez mais restrições em 

relação aos agentes poluentes, obrigando os diversos países a desafios cada vez maiores. A Índia, 

com o seu potencial de crescimento económico, grande número populacional e a obrigação de fazer 

sair da pobreza milhões de habitantes, está exposta a um desafio ainda maior. No entanto, uma peça 

importante para a solução deste problema poderá residir no investimento e promoção de novas 

técnicas de produção energética baseadas em energias limpas e renováveis. O sucesso do 

investimento nesta área poderá permitir à Índia, a longo prazo, o assegurar não só as suas 

necessidades energéticas mas também o seu crescimento económico face a futuros aumentos dos 

preços da energia, competitividade, custos relacionados com a saúde pública e degradação 

ambiental.  

 De acordo com os dados fornecidos por Alexis Ringwald no seu “India – Renewable Energy 

Trends”, a Índia em 2008 produzia cerca de 12,6 GW de energia através de fontes renováveis, não 

incluindo a produzida através das fontes hídricas, o que representou uma fatia de 9% do total de 

energia produzida no país. No actual Plano de Cinco Anos a terminar em 2012, que como 

anteriormente referido é já o 11º, o objectivo é que essa capacidade suba para um patamar entre os 

14 GW e os 20GW, uma meta considerada bastante viável pela autora, dado os progressos 

conseguidos anteriormente. No décimo Plano de Cinco anos, entre 2002 e 2007, 25% das novas 

centrais eléctricas criadas consistiam em energias renováveis, e dos 27 GW de electricidade que a 

Índia passou a produzir durante esse período, 6,5 GW vieram destas energias, resultado que se deve 

principalmente à criação de vários campos eólicos ligados à rede energética.  

 Estes progressos bastante significativos fizeram com que a Índia passa-se a ocupar a quarta 

posição a nível global no que toca à capacidade de produção energética tendo por base fontes 

renováveis. Ao mesmo tempo passou também a ocupar a segunda posição em relação à produção 

de biogás.  Todo este sucesso no que diz respeito às energias limpas promete no entanto ser apenas 

o começo, existem imensos recursos hídricos por explorar no norte do país, bem como uma excelente 

insolação em quase todo o país que juntamente com medidas adequadas poderão tornar a Índia líder 

também na energia solar. Os próximos tópicos visam demonstrar as potencialidades deste tipo de 

energia na Índia, e de como a continuidade do investimento, do apoio político e da inovação 

tecnológica poderão tornar este país no líder mundial em termos de energias renováveis. 

 

3.1 – Investimentos realizados 

No inicio de 2007, a Comissão para o Planeamento anunciou durante a apresentação do 11º 

Plano de Cinco Anos, que iria investir cerca de 125 mil milhões de dólares no sector energético. A 

partir de então gerou-se um ambiente politicamente cada vez mais regulamentado, que juntamente 

com empresários empreendedores e o desenvolver de novos projectos, tornou a Índia em 2008 no 

terceiro país mais atractivo do mundo para investir em energias renováveis, logo a seguir aos 
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Estados Unidos e à Alemanha. No entanto, o galopante investimento da China nas centrais de 

energia eólica fê-la subir à primeira posição submetendo os restantes para o número abaixo 

(ERNEST & YOUNG 2010).  

“China as rising two points in the All renewable index 
following strong in its wind installations underpinned 
by record levels of investment, which in Q3 
represented just under half of all founds invested into 
new wind projects globally. Approximately one in two 
wind turbines to go on line in 2010 will be in China. 
(…) India rose one point following the news tha seven 
Indian states have completed regulations for the 
trading of RECs, while another nine have now 
prepared drafts. India’s federal power regulator also 
wants to permit the awards of RECs to renewable 
power plants owned by companies for self-
consumption” (ERNEST & YOUNG 2010: 11) 

 Estudos como este da Ernest & Young, têm atraído cada vez mais investidores e empresários 

para países como a Índia e a China, que dada as suas necessidades urgentes de produção 

energéticas, são cada vez mais vistos como os principais hot-spot para investir em novas formas de 

energia, estimando-se que no futuro sejam os principais mercados nesta área. Desde então 

começara a surgir anúncios de fundos de investimentos vindos das comunidades do capital de risco e 

do capital privado. De acordo com o Director Executivo da Associação Indiana de Capital de Risco, 

Jaswinder Kaur, em 2008 existiam entre 10 a 15 fundos de investimento nesta área, que na sua 

maioria consistiam em fundos de angariação para o objectivo específico de investir em tecnologias 

mais limpas. Por outro lado, e para não ser ultrapassado pelo sector privado, o sector público pela 

mão do primeiro-ministro Manmohan Sing, anunciou no inicio do mesmo ano que também iria criar 

um “fundo de capital de risco” para investir em tecnologia limpa, adaptação e eficiência energética 

(RINGWALD 2008). 

 De acordo com um relatório de 2007 do Programa Ambiental das Nações Unidas, entre 2004 

e 2006 registou-se uma tendência crescente do investimento em energias renováveis na Índia. O 

investimento nesta área vindo do sector do capital de risco e capital privado subiu de 43 milhões de 

dólares em 2004 para os 197 milhões registados em 2006; cerca de metade deste valor foi capital 

investido na expansão da capacidade de produção eólica. Ao mesmo tempo o financiamento de 

activos nesta área foi bastante forte, com cerca de 79 negócios realizados, na sua maioria também 

eles direccionados para novos projectos eólicos, traduzindo-se num valor total a ultrapassar os 2 mil 

milhões de dólares (UNEP 2007).  

 Entretanto, no ano seguinte o investimento conjunto do capital de risco e do capital privado, 

ascendeu aos 267 milhões de dólares, o equivalente a 25% do total dos negócios no sector das 

energias. De entre estes negócios, Alexis Ringwald destaca 3 dos mais importantes contratos 

conseguidos; o aumento de capital da Moser Baer em 100 milhões de dólares com vista a financiar 

parcialmente o aumento da sua linha de fabricação de sistemas solares foto voltaicos de 40 MW para 

600 MW em 2010; e ainda o das companhias eólicas Vestas RRB Indian Ltd., e Regen Powertech 
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Private Ltd., que atingiram os valores de 55,6 e 25 milhões de dólares respectivamente (RINGWALD 

2008).  

 Nos últimos anos muitos outros investimentos foram lançados, tais como o plano de 

expansão da Suzlon’s Energy Ltd com vista a investir mais de mil milhões de dólares com o objectivo 

de em três anos triplicar a capacidade de produção das suas turbinas eólicas; também a General 

Electric’s manifestou a intenção de criar um campo para a instalação de turbinas eólicas com 

capacidade entre os 1,5MW e os 2,5MW; a norte-americana Signet Solar lançou também um projecto 

no valor de 2 mil milhões de euros para a construção de três centrais de energia solar cuja 

capacidade suba em 10 anos dos 60MW para o 1GW; a Tata BP Solar investiu cerca de 100 milhões 

de dólares para superar a capacidade actual de 180MW das suas células foto voltaicas; ainda a 

Reliance Industries que anunciou um investimento na ordem dos 3 mil milhões de dólares para a 

criação de uma central foto voltaica com a capacidade de produzir 1GW de energia solar 

(RINGWALD 2008). 

“Suzlon’s Energy Ltd, India’s biggest wind-turbine 
manufacturer, plans to raise as much as 5.000 crore 
($1.1 billion) by selling shares or debt to help fund 
expansion and replay loans. The wind-turbine maker 
based in Ahmedabad, may rise the funds through 
sales of shares or convertible bounds in India or 
overseas, Suzlon said in a filling to the stock 
exchange on Monday. The company’s board has also 
allowed Suzlon to increase it’s share capital to 700 
crore from 445 crore, according to the filling” 
(CHAUDHARY & GOMBAR 2010) 

Parte destes investimentos devem-se sobretudo aos incentivos dados pelo governo para 

estas áreas, nomeadamente desde 2007, em que várias medidas começaram a ser tomadas para 

promover as energias renováveis. No inicio de 2008, face à crescente oferta de energia gerada a 

partir de células foto voltaicas e de módulos solares, o Ministério das Energias Novas e Renováveis 

(MENR) anunciou uma série de incentivos para encorajar a instalação e o desenvolvimento de 

projectos com vista à integração destas centrais na rede energética do país, o que fez com que nesse 

mesmo ano a Índia conseguisse a sua primeira central solar com capacidade à escala de GW. 

(RINGWALD 2008). 

No sector da energia eólica, as politicas fiscais favoráveis que por sua vez permitiram uma 

diminuição dos custos, aliadas às novas tecnologias desenvolvidas na área, foram os principais 

incentivos para os investidores. À semelhança dos incentivos dados para o sector da energia solar, o 

Ministério das Energias Novas e Renováveis espera que o sector eólico responsável por 8,76 GW de 

capacidade seja explorado até ao objectivo de pelo menos 45GW, enquanto muitos outros 

investidores confiantes acreditam que o país dispõe de condições para atingir os 100GW de energia 

eólica.  

Em 2007 o governo indiano anunciou também a criação de “zonas económicas especiais de 

energias renováveis” localizadas próximas de portos em estados do sul do país como Tamil Nadu, 
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para facilitar o investimento vindo do estrangeiro. Estas zonas estarão voltadas essencialmente para 

a fabricação e desenvolvimento de tecnologia e produtos complementares para o sector das energias 

renováveis, oferecendo ao mesmo tempo incentivos especiais para o investimento e optimização de 

procedimentos administrativos e burocráticos às companhias energéticas (RINGWALD 2008).  

“Some of the projects in this direction were awarded 
by the Ashden Awards40. SELCO-India (Asden 
Award 2007) is a private business which has designed 
and sold over 48,000 solar home systems, powering 
electric lighting and small appliances for 220,000 
people in Karnataka and other states in South India. 
The Aryavart Gramin bank in Uttar Pradesh (Ashden 
2008) set up a bulk supply and installation agreement 
with TATA-BP for PV solar-home-systems, and 
provides loans for its customers with a good credit 
record to purchase the systems. To date 10,100 loans 
have been approved and 8,000 solar-home-systems 
installed.” (LESOURNE & RAMSAY 2009: 128) 

Estes dados e informações anteriormente referidos, demonstram uma clara posição de 

compromisso quer por parte dos agentes externos, quer por parte dos agentes internos, no que toca 

ao sector das “energias limpas”. No entanto, todos estes investimentos não seriam possíveis de 

realizar apenas com a boa vontade destes agentes. Para viabilizar todas estes negócios e 

investimentos, alguns bancos de investimento juntamente com várias empresas do sector financeiro 

têm estado activamente empenhadas em desenvolver conhecimentos no que toca à orientação e 

consultoria na área das energias renováveis.  

Contudo, e apesar de toda a agitação em torno deste sector, tudo está ainda muito no inicio, 

a questão da falta de capital continua a ser o principal entrave ao desenvolvimento deste sector, pois 

existe uma enorme discrepância entre o valor que os empresários do sector necessitam para dar os 

primeiros passos na investigação e desenvolvimento, e o número de investidores à procura de 

financiar grandes negócios. Estima-se que os valores necessários para financiar cada um destes 

investimentos possam ir dos 100 mil aos 2 milhões de dólares. Para tentar contornar e minimizar esta 

situação muitos empresários têm tentado encontrar formas de obter retornos mais atractivos para os 

investidores nas fases iniciais dos projectos e também formas de investimentos em menor escala 

nestes mesmos projectos.  

“Cleantech is a relatively recent and novel term for all 
investors including financial institutions, venture 
capitalists and angel investors in India. To date, 
cleantech has primarily been associated with clean 
and/or renewable energy – its applicability in 
agriculture, manufacturing, transportation and water 
factors has seldom been explored. It will take time to 
create market awareness among various 
stakeholders, and build credibility among the 
investment community. Although India has a vibrant 
private equity market, the technological and business 
risks associated with cleantech projects, such as long 
gestation period and uncertain exit strategy often 
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make them the least-preferred. Up until a few years 
ago, financial institutions such as IFC and Asian 
Development Bank were the dominant capital 
providers” (CLEANTECH GROUP 2008: 29) 

A juntar ao problema do financiamento, existem ainda questões como o cepticismo em 

relação ao conceito te “energia limpa”, a falta de informação, os pontos de vista opostos dos 

interessados, algumas restrições vindas da classe política, falta de fiscalização e ainda a falta de 

know-how. Todavia, apesar de todas as dificuldades iniciais, muitos são os que esperam o passo 

neste sector irá acelerar nos próximos anos, e que a chave passará pelo desenvolvimento de novas 

formas de investimento que irão seduzir os investidores com a possibilidade de um retorno maior num 

curto espaço de tempo. (CLEANTECH GROUP 2008). 

Tal como Thomas Edison falhou várias vezes ao tentar criar a lâmpada, também muitas 

destas iniciativas poderão traduzir-se em fracassos no futuro. Todavia, o florescimento de mais 

iniciativas como estas parece estar apenas pendente do “pequeno” detalhe do investimento, pois a 

sua viabilidade não parece de todo estar posta em causa por parte de quem investe. A solução 

poderá então passar para mais incentivos e campanhas de esclarecimento/sedução junto dos 

investidores. Veja-se de seguida alguns dos estados onde mais incentivos têm sido dados ao 

investimento nesta área.  

3.2 - Os estados na linha da frente 

Nos finais da década passada, começou a surgir uma espécie de competição e sentimento de 

orgulho entre os estados indianos mais progressistas no sector das energias renováveis, sobretudo 

desde que as centrais energéticas deste tipo de energias, nomeadamente a eólica, iniciaram a 

produção de electricidade à escala do GW. Mesmo com todo empenho do Ministério das Energias 

Novas e Renováveis na implementação de medidas com vista a facilitar o investimento nestas áreas, 

têm sido sobretudo as iniciativas vindas da autonomia de cada estado que têm determinado o ritmo 

cada vez mais acelerado do florescimento destas novas fontes de energia. Por exemplo, em 2008 o 

MENR deliberou o Plano Nacional para as Energias Renováveis na Índia, com o propósito de criar 

uma espécie de cota nacional padrão para cada estado, que determinava que em 2010, 10% do total 

da energia produzida viesse de fontes renováveis, e que em 2020 essa percentagem dobrasse; em 

antecipação, doze dos estados mais progressistas tinham já imposto a si próprios requisitos mínimos 

de electricidade vinda de fontes renováveis em valores entre os 0,5% e os 10%. Estes 12 estados 

mais progressistas foram Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, 

Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh e Bengala Ocidental. 

Além desta cota para estipular a quantidade de energia limpa que cada estado deve 

conseguir produzir, o governo central indiano tem promovido incentivos para tentar fixar o preço que 

as companhias eléctricas devem pagar por este recurso. De acordo com o referido Plano Nacional, 

este controlo deverá ser feito pela Comissão Reguladora da Electricidade de cada um dos estados. 

As companhias de serviços públicos indianas, nomeadamente as companhias eléctricas, 
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desenvolveram ao longo dos últimos anos uma reputação bastante negativa ligada a constantes 

insolvências causadas por gestões danosas e roubos constantes de electricidade. Só recentemente é 

que alguns estados indianos começaram a aplicar nestas empresas princípios comerciais, que lhes 

têm permitido dar alguns passos positivos no sentido de uma melhor produção, transmissão e 

distribuição da electricidade (RINGWALD 2008). 

“To date, the wind industry has experienced success 
in many states with a little difficulty in payment from 
the utilities. This year solar developers are trying their 
luck since MNRE [Ministry of New and Renewable 
Energy] announced a new generation based tariff 
granting up to $0.30/kWh (INR 12/kWh) for solar PV 
and $0,25/kWh) for solar thermal electricity.” 
(RINGWALD 2008: 20) 

 Deste modo, os investidores tendem a investir nos estados mais pró-activos na área das 

energias renováveis, procurando aqueles onde as politicas de apoio são mais vantajosas, onde as 

companhias são financeiramente mais estáveis, e também aqueles onde o ambiente de investimento 

é mais seguro, ou seja, aqueles onde as Comissões Reguladoras são mais eficientes. De acordo com 

Alexis Ringwald, os estados indianos mais atractivos para os investidores são o estado de Karnataka, 

Tamil Nadu, Maharashtra, Bengala Ocidental, Punjab, Gujurat e o Rajastão.  

 Um contributo importante na criação destes espaços favoráveis ao investimento tem sido o 

papel que as tecnologias de informação têm desempenhado na exploração deste mercado. 

 

3.3 - O papel das tecnologias de informação 

O exponencial crescimento económico da Índia nos últimos anos deve-se como já referido 

sobretudo ao sector dos serviços e tecnologia de informação (TI). Com um sector como este 

altamente sofisticado, um “exército” de mão-de-obra inteligente e altamente qualificada, juntamente 

com as redes de ligação ao enorme número de indianos presentes no Silicon Valley e uma rede 

energética repleta de lacunas, torna-se quase imprescindível não aproveitar todo este potencial para 

de algum modo colmatar estas falhas. Com uma cada vez maior consciencialização à escala global 

de cada individuo e empresa em relação à sua “pegada de carbono”, aumenta também cada vez mais 

a procura de serviços e produtos que ajudem os vários indivíduos e entidades a competir num mundo 

cada vez mais restrito em termos de carbono. Estima-se que no futuro haja uma procura sem 

precedentes de tecnologia que meça, analise e gira enormes quantidades de dados quer de gastos 

energéticos, quer de emissões de CO2 e que integrem redes inteligentes de energia limpa. 

 O sector da construção, é um dos exemplos onde as tecnologias de informação começam a 

andar de mãos dadas com a eficiência energética ajudando a reduzir as emissões de CO2. Prevê-se 

que num futuro próximo vários lares e outros edifícios baseados em tecnologias inteligentes possam 

fornecer visualmente aos seus ocupantes informações como o consumo energético dos diversos 

aparelhos em kWh, o custo desse mesmo consumo em tempo real, a fonte de energia que está a ser 
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utilizada (por exemplo, se é ou não uma fonte renovável), e também a quantidade de dióxido de 

carbono emitida por cada unidade de energia consumida; e que por sua vez, estejam integradas 

numa rede inteligente baseada em infra-estruturas de medição avançadas (RINGWALD 2008). 

 Sistemas como estes poderão deste modo permitir um fluxo de energia em qualquer direcção, 

e não somente do produtor para o consumidor como se verifica actualmente. Além disto os dados 

disponíveis por este sistema poderão permitir uma gestão automatizada da energia, possibilitando a 

um cliente a hipótese de controlar à distância o consumo energético do seu lar, através de informação 

transmitida pela companhia via wireless. Poderá ainda possibilitar ao cliente a vantagem de poder 

escolher o seu fornecedor de energia, eventualmente escolhendo o método menos poluente, e ainda 

poder organizar a sua agenda energética de acordo com os períodos de maior fluxo energético. Outra 

inovação será também o facto de se poder classificar energeticamente as casas, atribuindo-lhe um 

determinado escalão à semelhança do que se pratica em relação aos electrodomésticos e com os 

consumos por cada 100km no caso dos automóveis.  

“One smart homes township in Hyderabad, Palm 
Meadows, has already incorporated an IT system in 
each house, which allows residents to manage their 
energy consumption based on a set of pre-fixed 
levels, both from the house or remotely by internet. 
The developer, SA Habitat, wanted homeowners to be 
able to make informed energy choices and later plans 
to work with start-up Valence Energy to build totally 
solar powered homes in combination with the IT 
platform. As other developers and architects 
incorporate these innovations into new property 
developments, data on average energy consumption 
and environmental impact of these homes and 
buildings could be presented standard to every buyer, 
just as the mpg or km/L rating is provided for new car 
sales. With an educated and informed Indian 
homebuyer, this trend could hopefully reduce CO2 
emissions in this sector.” (RINGWALD 2008: 22) 

 Também o sector dos transportes tem dado alguns passos inovadores graças aos avanços 

das TI. A EG Gas Limited, sediada na cidade indiana de Calcutá, desenvolveu um sistema de 

monitorização inovador, que tendo por base as TI, permite medir as emissões de identificação por 

radiofrequências que visa medir as emissões de gases de estufa provenientes dos veículos, através 

de um sistema de identificação por radiofrequências. Este sistema funciona com sensores aplicados 

em cada veículos, que recolhem dados sobre as emissões de cada um destes, dados esses que são 

depois enviados por radiofrequência para uns receptores de dados localizados em determinados 

postos de abastecimento. Estes postos, servem por sua vez como uma espécie de plataforma comum 

para a recolha de dados, onde cada condutor poderá acompanhar as emissões do seu veículo de 

cada vez que lá for reabastecer. E num mundo em que cada individua terá de diminuir cada vez mais 

a sua pegada ecológica, instrumentos como este poderão revelar-se essenciais para que cada um 

tenha a consciência exacta das emissões provenientes do seu transporte, dado que os actuais 

medidores de carbono oferecem apenas estimativas. 
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“EG Gas views the Dutch financial market and the 
Dutch automotive technology as important factors for 
its success in India. Population is the major problem in 
India. Mr. Mishra noted this and founded EG Gas in 
2006 in order to target the alternative fuels market 
with LPG. In the next five years he will be opening 
1100 LPG Energy Stations, mainly in the South, East 
and North-East of India. EG Gas has also developed 
a carbon emission monitor for the transport sector. 
This tool- Emission Monitoring System (EMS) makes 
it possible to calculate the carbon footprint of 
individual users. This patent technology is the first of 
its kind in the world.” (EG GAS LIMITED 2008) 

 Deste modo, pode esperar-se então uma procura cada vez maior dos serviços ligados às 

emissões de carbono e ao ambiente, o que constitui uma clara oportunidade para o desenvolvimento 

de novas soluções para infra-estruturas e transportes, que têm base as TI. Soluções essas que sendo 

aplicadas poderão contribuir para um maior controlo das emissões individuais e corporativas, bem 

como realizar analises de ciclos de vida, e ainda contribuir para uma melhor gestão do fornecimento 

global de energia limpa. Este tipo de inovações ganha ainda um acréscimo de importância, quando 

países como os da União Europeia começam a impor taxas sobre as mercadorias importadas de 

países como a Índia ou a China, deste modo é preferível para as empresas possuírem instrumentos 

que clarifiquem as suas emissões de carbono, ao invés de se basearem em meras estimativas (THE 

ECONOMIC TIMES 2010). 

“Policymakers and businesses are bracing to face the 
threat of higher entry barriers for Indian goods in the 
Western markets under the garb of environmental 
protection. Both the US and the EU are discussing 
additional taxes on carbon-emitting products from 
advanced developing countries, such as India and 
China, which could render products from the region 
uncompetitive, a commerce department official has 
said.” (THE ECONOMIC TIMES 2010) 

 Além da União Europeia, também nos Estados Unidos começaram a surgir pressões vindas 

de várias empresas para que os produtos importados de países em desenvolvimento passassem a 

ser obrigados a conter informação rotulada sobre a quantidade de carbono emitida durante a sua 

produção, nomeadamente em produtos manufacturados como roupas, móveis ou bens alimentares. A 

intenção é que deste modo os consumidores possam comparar as emissões e os custos de 

sustentabilidade de cada produto, do mesmo modo que comparam os preços. A confirmarem-se 

estes cenários, as tecnologias de informação vão passar a desempenhar um papel fundamental para 

monitorizar e gerir a quantidade de dados necessários, através do desenvolvimento de controladores 

digitais, sensores inteligentes, bem como sistemas operacionais e software adaptado a cada situação 

(RINGWALD 2008).  

 Apesar de tudo isto, o conceito de “auto contabilização” de emissões de carbono não é algo 

de novo no panorama empresarial Indiano, e os exemplos que se seguem demonstram que a Índia é 

neste ponto o país mais bem posicionado. A companhia indiana Infosys, líder no mercado das TI, 
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realizou em 2007 o primeiro estudo sobre a sua própria “pegada de carbono”, no qual descobriu que 

49% das suas emissões eram causadas pelos sistemas de ar condicionado. Reconhecido o 

problema, a empresa decidiu que poderia ser mais eficiente em termos energéticos, e resolveu 

trabalhar no sentido de neutralizar o CO2, desenvolvendo projectos para edifícios mais “verdes”, 

comprando energia gerada a partir de fontes limpas, e tomando medidas de conservação energética 

dentro da empresa. Também a Wipro, outra empresa de TI de topo, oferece já aos seus clientes 

serviços tendo por base energias renováveis, e tem estado também empenhada em desenvolver um 

conjunto de soluções baseadas nas TI capacitadas para ajudar os clientes a reduzir e até mesmo a 

neutralizar as suas “pegadas ecológicas”.  

“Understanding the environmental, community and 
corporate fallout of not complying with international 
emission norms, Wipro has conceptualized and 
implemented a carbon accounting software tool that 
helps identify GHG risks, as part of its Carbon 
Management Solutions. The tool is customized to 
support your goals as an environmental and socially 
responsible enterprise.” (WIPRO 2011) 

 Em suma, o mercado das “empresas verdes” está a tornar-se num terreno cada vez mais 

fértil, de maneira a que mesmo quando um cliente não está especificamente interessado em serviços 

de TI baseados em energias limpas, acaba por ficar bastante persuadido por estas, tendo em conta 

que estas apresentam os mesmos serviços e qualidade por uma carga poluente muito menor.  

Alexis Ringwald, apresenta também na sua publicação a referência a um estudo do Brown 

Wilson Group sobre o sector terciário na Índia, o chamado outsourcing. Este estudo revela que em 

2007 mais de 21% das empresas de capital aberto acrescentaram medidas ecológicas e de 

desempenho energético mais eficiente aos contratos com os seus fornecedores de outsourcing; 

revela também que 94% planeavam adicionar clausulas mais “verdes” durante as renegociações; e 

que 36% das empresas privadas se encontravam já contempladas com medidas ecológicas nos seus 

contratos de outsourcing. Num mercado cada vez mais confinado no que tocas às emissões de 

carbono, a estender-se esta tendência a indivíduos e organizações do resto do mundo que também 

queiram começar a operar de forma limpa e eficiente; empresas indianas de TI como a Infosys e a 

Wipro, estarão estrategicamente bem posicionadas para partir em vantagem nesta oportunidade de 

negócio (RINGWALD 2008).  

O alastrar das inovações vindas do campo das tecnologias de informação para o campo das 

energias renováveis, não seria de todo possível sem uma capacitação financeira dos seus clientes 

por parte de terceiros, e é aqui que as empresas de financiamento e micro crédito desempenham um 

indispensável papel. 

 

3.4 - As energias renováveis e o micro crédito como  forma de combate à pobreza 
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Tendo em conta que a maioria da população indiana é constituída por pobres e que residem 

sobretudo nas áreas rurais, o actual crescimento económico da Índia pode a longo prazo revelar-se 

infrutífero se este enorme grupo ficar posto de parte. E é neste ponto que as energias renováveis se 

poderão tornar num elemento chave para o progresso. Para tirar milhões de cidadãos da linha da 

pobreza é necessário fomentar o desenvolvimento das economias rurais, pois nem todos têm a 

possibilidade de se mudarem para as cidades à procura de uma vida melhor, e nem seria essa a 

solução visto que muitos centros urbanos sofrem já de sobrepopulação. Deste modo a solução passa 

essencialmente por fomentar mercados locais e actividades geradoras de dividendos nos meios mais 

pequenos. Para isso, são necessários quer para as áreas rurais quer para as áreas urbanas, dois 

componentes essenciais, o financiamento e a energia.  

 Nos últimos anos, nas zonas mais pobres da Índia, várias instituições de micro-crédito têm 

financiado indivíduos sem histórico de crédito ou garantias, através de produtos de crédito exclusivos 

e personalizados à medida de cada um. Simultaneamente, estas mesmas instituições têm procurado 

para os seus clientes produtos e serviços energeticamente mais limpos, do mesmo modo que 

também as companhias de energias renováveis têm procurado aceder a novos nichos de mercado 

inexplorados para escoar os seus produtos fora da rede energética comum. Esta confluência de 

interesses e de parcerias entre estas instituições financeiras e companhias de energias limpas poderá 

de certo modo permitir aos seus clientes expandir os negócios já existentes, criar estabelecimentos e 

empresas “carbono-zero”, mas também permitir o acesso à electricidade em áreas onde a rede 

eléctrica não chega ou onde a existente não é segura a ponto de permitir um crescimento dos 

negócios.  

“In fact one experiences a new class of well educated 
young entrepreneurs who are highly motivated. Their 
motivation emerges more from the level of deprivation 
that he/she has seen around him as part of his/her 
growing up instead of simply commercial 
considerations. The organic involvement of local 
community is very crucial for electrification to sustain 
in the long run, and the centralized grid system has 
lacked this property since its inception. Our field 
experience in the state of Bihar shows that recently 
local communities, after having long frustrating 
experience with electricity board executives, have 
taken over the responsibility of keeping their 
transformers in good condition” (LESOURNE & 
RAMSAY 2009: 128) 

 Mais do que qualquer instituição financeira tradicional, são as instituições do micro-crédito 

que auferem de maior capacidade de oferecer financiamentos mais adequado para que os pobres 

possam usufruir de sistemas de energia limpa e ao mesmo tempo mais acessível. Pois são estas que 

dispõem da capacidade de fornecer empréstimos mais flexíveis e regimes de crédito e produtos 

financeiros de acordo com as necessidades dos baixos rendimentos dos seus clientes. Como por 

exemplo, muitas destas instituições aguardam as taxas de reembolso dos empréstimos de acordo 
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com as variações sazonais de gastos energéticos ou variações de rendimentos dos seus clientes, de 

maneira a reduzir sobre estes o impacto dos custos habitualmente caros deste tipo de energias. 

 “Indian Renewable Energy Development Agency 
(IREDA), established in 1987 as a Public Limited 
Government Company, under the administrative 
control of MNRE, is a specialized developmental 
financial institution with the objective to provide 
financial support to specific projects and schemes for 
generating electricity and/or energy through new and 
renewable sources and conserving energy through 
energy efficiency. It offers term loans to renewable 
energy projects at rates slightly more favorable than 
general commercial lending rates. As of March 31, 
2010, IREDA financed 1,921 projects with a loan 
commitment amounts totaling over Rs.121.8 
billion.[…] A number of microfinance institutions 
(MFIs) facilitate the purchase of renewable energy 
systems like solar cookers, solar lanterns, or small 
biogas plants in off-grid areas of the country. The Self 
Employed Women’s Association (SEWA) is perhaps 
the most well-known example of an MFI in India.” 
(INDIA MICROFINANCE BUSINESS NEWS 2010) 

 Existe ainda um segundo tipo de empréstimo, semelhante a um empréstimo de pequenas 

empresas, que consiste na concessão de vários empréstimos a um só empresário, que por sua vez 

cria um pequeno negócio como uma loja de retalho, onde este pode vender produtos de energia 

limpa aos clientes locais, como por exemplo luzes fluorescentes e lanternas LED. Além disto, a 

criação de linhas de montagem de componentes para a produção de energias renováveis, 

proporciona um novo impulso na criação de pequenas industrias nos meios mais pequenos, 

permitindo e a criação de novos postos de trabalho.  Actualmente os produtos de energia limpa mais 

vendidos nos meios rurais são os painéis solares domésticos, pequenas lanternas florescentes ou de 

luzes LED, pequenas turbinas eólicas; micro-digestores de biogás e gaseificadores de biomassa. 

 O terceiro modelo, é por ventura o mais interessante em termos de desafio, pois consiste num 

empréstimo a um determinado empreendedor para que este possa criar uma espécie de pequena 

empresa geradora de energia, que preste serviços energéticos à população local e também a clientes 

fora desta rede, O terceiro modelo, é por ventura o mais interessante em termos de desafio, pois 

consiste num empréstimo a um determinado empreendedor para que este possa criar uma espécie 

de pequena empresa geradora de energia, que preste serviços energéticos à população local e 

também a clientes fora desta rede. Empresas como a Grameen Shakti têm registado algum sucesso 

ao seguirem esta estratégia, actualmente esta empresa disponibilizou já mais de 10.000 micro-

créditos para pequenos empresários que a partir de painéis solares instalados nos seus telhados, 

vendem electricidade directamente aos seus estabelecimentos vizinhos. 

“Shakti installs about 7,000 solar home systems 
(SHS) per month. The collaboration of renewable 
technology and micro-credit enables those without 
electricity to cross over the ‘power line’ of social 
inequality. The electricity allows the residents to work 
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longer and earn more money.”  (SOCIAL EARTH 
2009) 

 Dado que cerca de 92% dos lares indianos, quase o correspondente à sua totalidade, utiliza 

para cozinhar fontes de energia bastante ineficientes e que provocam significativas emissões de CO2 

à escala local e global; várias empresas como a DESI Power têm vindo a incentivar vários 

empreendedores a desenvolverem empresas comunitárias especializadas em tecnologia de 

gaseificação de biomassa com vista à sua utilização em grande escala; também a S3IDF, uma 

entidade sem fins lucrativos, desenvolveu um modelo baseado no biogás que, em que pequenos 

empresários vendem aos seus clientes gás não poluente destinado a fins domésticos. Modelos como 

este, aliados às estratégias de micro crédito, constituem-se como uma poderosa ferramenta para as 

pequenas comunidades tomarem as rédeas das suas próprias necessidades energéticas, ao mesmo 

tempo que ajudam os mais desfavorecidos e fomentam o crescimento económico (LESOURNE & 

RAMSAY 2009; RINGWALD 2008).  

 Com o intuito de facilitar a viabilidade financeira destes vários modelos apresentados, a SKS 

Microfinance tem vindo a ponderar a possibilidade de criar uma espécie de “Micro Crédito de Troca 

de Carbono”, com o objectivo de trazer receitas para os habitantes das aldeias que ao utilizarem 

fontes de energia limpas reduzem as suas emissões de CO2. Para melhor compreender esta 

situação, um habitante que possua em sua casa um painel solar com a capacidade de produzir 40 

Watt de energia em vez de um gerador a gasóleo, evita cerca de 0,25 toneladas de emissões de 

dióxido de carbono por ano. Deste modo, a cota de CO2 que cada um deixaria de emitir seria 

contabilizada, podendo através desta espécie de “bolsa”, ser vendida a qualquer outro comprador de 

qualquer parte do mundo. Receitas deste género podem fazer toda a diferença junto dos menos 

abonados, diminuindo o seu período de pagamento dos empréstimos e ao mesmo tempo a difundir 

estas novas formas de energia (RINGWALD 2008).  

“When done thoughtfully, and with the appropriate risk 
mitigation mechanisms in place, however, this exciting 
combination of microfinance and clean energy 
represents a dynamic new trend in expanding 
affordable and clean energy access.”  (RINGWALD 
2008: 27) 

 As instituições do micro crédito, constituem-se deste modo como um parceiro fundamental 

para as companhias energéticas indianas que procuram explorar o mercado dos 412 milhões de 

indianos que não dispõem de acesso à electricidade; através de uma estratégia de benefícios mútuos 

na gestão e expansão das redes de abastecimento, infra-estruturas existentes, logística, marketing, e 

do financiamento ao consumo para os mercados pobres mais remotos onde este é muitas das vezes 

inacessível. No entanto, todos estes modelos de financiamento apresentam vários riscos para as 

diversas instituições, nomeadamente para aquelas que investem em negócios de elevados custos 

iniciais com clientes de baixa renda; sendo por isso necessário que estas se rodeiem de várias 

“ferramentas” como instrumentos judiciais, fundos de caução, reforços de crédito ou deduções nas 

folhas de pagamento. É também necessário que cada uma das partes assuma as suas 
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responsabilidades e compreenda os interesses do seu parceiro. O sucesso nestas parcerias entre 

micro créditos e fontes de energia renováveis podem representar deste modo uma nova tendência 

quer para o acesso de milhões de indianos à rede eléctrica, quer para uma redução significativa das 

emissões de dióxido de carbono. E sendo o sector dos transportes um dos principais contribuintes 

destas mesmas emissões, é pois obrigatório referir os avanços que tem sido levados a cabo neste 

sector com vista a cortar no CO2 que é lançado para a atmosfera. 

 

3.5 - Os avanços no sector dos transportes 

De acordo com o relatório de 2006 da Comissão para o Planeamento, entre 1980 e 2004 o 

consumo de gasóleo na Índia aumentou a um ritmo anual de 5,8%, ao passo que ao passo que o da 

gasolina cresceu a uma taxa 7,3%, de acordo com a mesma fonte este facto deveu-se ao 

crescimento do transporte individual e do transporte rodoviário de mercadorias. Em relação às 

projecções para o futuro, estas apontam para uma continuação deste crescimento a taxas anuais 

muito mais elevadas que as registadas até à data. Ao mesmo tempo, pesquisas recentes 

demonstram que os veículos mais recentes emitem uma percentagem de emissões de CO2 por km 

superior aos veículos mais antigos, muito mais simples e menos sofisticados. Em consequência disto, 

e de acordo com um relatório de 2008 do Centro para a Ciência e Ambiente da Índia, entre 2002 e 

2007 a quantidade de carbono emitida pelos automóveis aumentou cerca de 75%, e a dos veículos 

de duas rodas em 61%, e isto só em Nova Déli (PLANNING COMMISSION 2006; CSE 2008). 

 Esta situação levou muitos responsáveis a questionarem-se sobre projectos de várias 

empresas, como a indiana TATA, que impulsionadas pelo crescimento económico do país, procuram 

expandir o parque automóvel nacional. Em 2008, esta empresa do sector automóvel lançou no 

mercado a sua primeira geração de automóveis low-cost, o Tata Nano, com um preço a rondar os 

2.500 dólares, com vista a permitir aos membros mais recentes da classe média indiana a 

possibilidade de obterem o seu primeiro automóvel. Para não ficarem atrás, outras marcas como a 

Mahindra e a Hyundai, anunciaram planos para a produção de veículos semelhantes.  

“Tata Motors today took the covers off the world’s 
cheapest car — the Nano. Over the past year, Tata 
has been building hype for a car that would cost a 
mere 100,000 rupees (roughly $2,500) and bring 
automotive transportation to the mainstream Indian 
population. It has been nicknamed the ‘People’s 
Car’”.”  (THE NEW YORK TIMES 2008) 

Perante estes anúncios, várias vozes indianas, começaram a questionar a viabilidade destes 

projectos, questionando se existiriam estradas suficientes para albergar um aumento exponencial do 

número de automóveis; de onde viria petróleo suficiente para os alimentar e como suportar os seus 

custos, dado o preço por barril ser negociado na época, e tal como agora, a valores superiores a 100 

dólares; e como poderiam as cidades indianas continuar a respirar e a suportar um fluxo de veículos 

ainda maior, sendo que os seus valores de poluição batem já recordes à escala global. Deste modo, 
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torna-se cada vez mais imperativo que a Índia encontre soluções energéticas, económica e 

ambientalmente viáveis, para o seu sistema de transportes.  

“If there is anything to stimulate the search for 
alternative transport, it is the image of polluted cities 
clogged with vehicles – an image of impending 
catastrophe for India’s future” (RINGWALD 2008: 27) 

 Actualmente, todas as grandes cidades indianas padecem dos mesmos dilemas no que toca 

ao modelo de transportes urbanos a utilizar. As indecisões prendem-se essencialmente com o tipo de 

combustível a adoptar. Já em 2003, a capital Nova Déli tornou-se destaque a nível mundial pelo 

sucesso da implementação da maior rede de transportes públicos do mundo a funcionar à base de 

gás natural. Mas a crescente procura desta matéria à escala global, tem feito disparar o preço do gás 

e consequentemente o preço dos títulos dos transportes públicos na cidade, o que fez com que 

muitos utentes deixassem de utilizar o transporte colectivo em prol da utilização dos seus veículos 

privados a gasolina.  

 Nos últimos anos, combustíveis alternativos como a electricidade e os biocombustíveis têm-

se vindo a tornar bastante apelativos como fonte a adoptar quer para veículos individuais quer para 

sistemas de transporte público. E são vários os exemplos. A indiana Reva Inc., fabricante de carros 

eléctricos sediada em Bengala, iniciou em 2009 a construção de uma nova fábrica, 25km a sul desta 

cidade, para produzir em massa um automóvel de baixo custo. O Reva trata-se de um pequeno 

citadino com capacidade para dois passageiros com um preço a rondar os 12.000 dólares, que 

funciona com base numa bateria de chumbo-ácido, com a capacidade para percorrer 80km. Ao 

mesmo tempo, a empresa planeava já desenvolver uma bateria de lítio cuja capacidade total permita 

viajar por cerca de 150km (TIME 2009). 

 Ao longo das últimas décadas, as chamadas motocicletas constituíram-se como o veículo 

motorizado com maior índice de crescimento em toda a Índia, de modo a terem-se tornado no 

principal meio de transporte de uma grande parte da população indiana, de modo a que também 

neste segmento se têm registado importantes desenvolvimentos no que toca a fontes de energia 

alternativas. Um desses exemplos mais importantes foi dado pela Kabirdass, que desenvolveu uma 

scooter eléctrica, cujo valor ronda os 1125 dólares, com autonomia para 70km, o que a torna bastante 

atractiva quer para os bolsos dos seus clientes quer para as suas deslocações citadinas. Apesar 

deste caso de sucesso e de já existirem na Índia cerca de 30 fabricantes de motas eléctricas, 

permanecem alguns problemas como a desconfiança em relação à sua autonomia e a questão da 

fonte energética (poluente ou não poluente) que gera electricidade para abastecer estes veículos. 

Mesmo assim este tipo de tecnologia continua a fazer todo o sentido como solução para as 

necessidades presentes e futuras, nomeadamente para os centros urbanos, do mesmo modo que 

contribui mais uma vez para manter a Índia na linha da frente no que toca à utilização de energias 

limpas.  

“The company has 30-odd outlets across Karnataka, 
Tamil Nadu and Andhra Pradesh.  
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Currently, it is in the process of setting up an Rs 102 
crore plant in Sriperumbudur. With this, the company 
will ramp up production capacity to 10,000 units in the 
next two years from the current 2,000. Since its 
incorporation over 2 years back, Kabirdass has sold 
around 2,000 units of its five electric scooter models 
under the brand name of Xite. Four of its models can 
run up to 25 km per hour, while one can go up to 70 
kmph. ‘Our R&D team is working to build more 
powerful scooters. Also, we are building higher 
capacity scooters that can ride up to 200 km on a 
single charge from the current 70 km,’ added 
Kabirdass. Kabirdass said that the vehicle is targeted 
at college students, senior citizens, and housewives. 
“With the rising cost of fuel and the ever-increasing 
pollution levels these environment-friendly vehicles 
are becoming popular,” he added.” (DAILY NEWS & 
ANALYSIS 2009) 

 No que toca aos biocombustíveis, estes são cada vez mais encarados como a mais provável 

fonte energética de transição entre o petróleo e uma próxima geração de combustíveis mais limpos 

no futuro, ao mesmo tempo que poderá ajudar a erradicação da pobreza em vários pontos da Índia. 

Por iniciativa de alguns políticos indianos mais visionários, foram criadas nos últimos anos várias 

plantações de Jatropha, uma árvore que gera sementes a partir das quais se pode obter um tipo de 

óleo não alimentar. A maioria destas plantações funcionam em larga escala e situam-se em áreas 

não cultivadas nalgumas das zonas rurais mais remotas da Índia, tendo-se constituído como um 

importante factor gerador de oportunidades de emprego junto destas massas populacionais, ao 

mesmo tempo que lhes proporciona também a elas os frutos do crescimento económico indiano. O 

cultivo dos biocombustíveis gera actualmente uma renda de 625 dólares por hectare, sendo que uma 

plantação de 200ha pode gerar emprego suficiente para todos os trabalhadores de uma pequena 

aldeia durante todo o ano. Prevê-se que até 2013 sejam plantadas na Índia cerca de 20.000 milhões 

de árvores geradores de biocombustíveis (JATROPHA BIODIESEL 2011).  

 Antecipando-se ao governo central, vários estados começaram já a tomar iniciativas de apoio 

e inventivo a estas plantações, como é o caso dos estados de Maharashtra, Chattisgar, Rajasthan, 

Madhya Pradesh e Jharkhand. Medidas essas que permitiram que no final de 2007, a capacidade 

indiana de produção de biocombustíveis superasse os 570 milhões de litros anuais. Entre os maiores 

produtores destacam-se a D1 Oils, a BP, a Neste Oil e os Caminhos-de-ferro Indianos.  

O etanol em particular ganhou uma atenção renovada em 2008, quando em Outubro desse 

ano o governo central indiano promulgou um decreto nacional que exigia que os combustíveis 

petrolíferos, em particular a gasolina, possuíssem pelo menos 10% deste biocombustíveis. Isto 

apesar de a percentagem de 5% determinada para o ano anterior não ter sido atingida pelas 

companhias petrolíferas. Este facto ficou a dever-se à mais à escassez deste recurso do que à falta 

de procura por parte destas companhias, mesmo a Índia sendo o segundo maior produtor mundial de 

cana-de-açúcar – matéria a partir da qual pode ser extraído o etanol. Esta situação prende-se com o 

facto de muitos investidores na área dos biocombustíveis demonstrarem algum receio, pelo facto de 
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se questionarem se esta tendência de cultivo de plantas destinado à produção energética com base 

no uso intensivo de terras e água deverá ser prosseguida ao invés de outras formas de energia mais 

limpas. Neste debate têm também estado presentes questões relacionadas com o encarecimento dos 

óleos alimentares causados pelo aumento da utilização dos biocombustíveis, e também da 

expropriação de terrenos agrícolas e consequente deslocação de populações (RINWALD 2008; 

ETHANOL INDIA 2011).  

“In the first phase of the project, ethanol- blended 
petrol is being supplied through retail outlets in nine 
States and four Union Territories. These states are 
Andhra Pradesh, Goa, Gujarat, Haryana, Karnataka, 
Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu and Uttar Pradesh. 
The four Union Territories include Chandigarh, Dadra 
and Nagar Haveli, Daman and Diu and Pondicherry. 
Petrol blended with 5 per cent ethanol would be 
supplied by petrol pumps all over the country under 
the second phase towards the end of the year.” 
(ETHANOL INDIA 2011) 

 Em relação aos transportes públicos, ainda não há nenhuma alternativa energética que 

permita sustentar uma rede de transporte eficiente e viável, principalmente nas densamente 

povoadas cidades indianas. Mas em resposta aos enormes problemas de tráfego de que estas 

padecem, várias metrópoles indianas iniciaram nos últimos anos a construção de redes de 

metropolitanos e de vias de circulação rápida de autocarros.  

“[…] Delhi has the distinction of having the maximum 
number of private transport vehicles than any city in 
the country […] So, after conducting a comprehensive 
study to assess and meet the challenge of the city’s 
growing needs of transport, it was apparent that a fast 
track, rail-based, high carrying capacity and non-
polluting transport system was absolutely necessary 
and urgent needed.” (SAREEN 2008: 88) 

 Ainda assim, para que os objectivos quer dos empresários inovadores, quer da classe política 

sejam atingidos, é imprescindível uma mudança de mentalidade do povo indiano no sentido da 

utilização de meios de transporte mais sustentáveis, Uma das formas que se tem revelado mais 

eficiente na tentativa dessa mesma mudança de mentalidade, tem sido a questão dos créditos de 

carbono como forma de incentivo às reduções das emissões de carbono.  

 

3.6 - Os créditos de carbono como forma de incentiv o 

Os “créditos de carbono” são uma espécie de certificados atribuídos a um determinado 

agente, que comprovam que este reduziu as suas emissões de gases do efeito de estufa, abaixo do 

que lhe era permitido. De acordo com as convenções internacionais, uma tonelada de dióxido de 

carbono corresponde a um crédito, deste modo, cada agente poderá negociar os seus créditos no 
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mercado internacional, a outros agentes que pelo contrário necessitem de uma cota de emissões 

superior às que lhe estão destinadas. 

 Sendo já o quarto maior emissor a nível mundial, com cerca de 1,2GT de CO2 anuais, os 

sectores público e privado da Índia, têm nos últimos anos esticado as suas imaginações ao máximo 

para descobrir novas maneiras de reduzir as suas emissões. Estas iniciativas fizeram com que a Índia 

se tornasse no principal contribuinte para do Mecanismo para o Desenvolvimento Limpo (MDL), um 

organismo criado sob a alçada do Protocolo de Quioto, que permite que países industrializados 

comprometidos com reduções de carbono, invistam em projectos que reduzam as emissões dos 

países em desenvolvimento com vista a obterem reduções nos seus próprios países (RINGWALD 

2008).  

 Com o intuito de obterem dividendos resultantes da venda dos seus créditos de carbono, 

algumas das maiores empresas indianas, como a Reliance, Ansal, Tata Chemicals, Ispat Steel, Jindal 

Steel ou a Hindustan-Lever entre outras, têm sido frequentemente referidas na imprensa nacional 

devido aos seus empreendimentos recentes relacionados com investimentos em parques eólicos, 

eficiência energética e redução de gases industriais. Além destes, também empresas de pequeno e 

médio porte se têm mostrado bastante pró-activas em conseguir créditos de carbono desenvolvendo 

planos para melhorar a sua eficiência energética. E o leque destas empresas é bastante vasto, indo 

desde hotéis a pequenas empresas de pecuária, passando pelo sector da construção civil ou de 

fabrico de pneus. 

 Também o sector dos transportes não quis ficar de fora da “corrida” pelos créditos de 

carbono. O já referido metropolitano de Nova Déli tornou-se em 2007 na primeira rede de metro do 

mundo a conseguir créditos de carbono.  

“[…] New Delhi's metro railway has prevented 90,000 
metric tons of carbon dioxide from being emitted 
through its regenerative braking system. The railway's 
system cuts back on energy use by about 30 percent 
by powering trains with energy harnessed while 
braking. […] The Delhi metro became the first railway 
project to be registered for carbon credits by the 
United Nations in 2007 for the regenerative braking 
system installed in 2004. The emissions were 
prevented during a three-year period, also cutting 
back on electricity use by 112,500 megawatt-hours. 
The Delhi Metro Rail says it expects the 2008 tally for 
carbon emissions prevented to be 39,000 metric tons, 
growing to 100,000 metric tons per year when the 
project is fully built out.” (CLENTECH GROUP 2009) 

 De acordo com uma resolução aprovada no  Quarto Relatório de Avaliação do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas  em 2007, também as operadoras de transporte 

terrestre de passageiros e mercadorias passaram a poder obter créditos de carbono, através da 

introdução de veículos mais ecológicos e que libertem menos CO2, nomeadamente veículos que 

funcionem com base em gás natural, electricidade, hidrogénio, entre outros. Deste modo, pode-se 
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esperar que num futuro próximo, iniciativas destinadas a reduzir as emissões de carbono como por 

exemplo, a promoção da utilização de transportes não motorizados, como a bicicleta; ou estratégias 

de planeamento urbano mais eficientes,  que situem os principais pontos de actividade urbana 

próximos de estações de metro, venham também a beneficiar de créditos de carbono.  

 A extensão de programas do Mecanismo para o Desenvolvimento Limpo a outras áreas como 

a electrificação rural, poderá funcionar como uma importante ferramenta que irá contribuir para novos 

fluxos de receitas de carbono. Programas como projectos municipais de iluminação pública mais 

eficiente; substituição de aquecedores eléctricos de água por aquecedores solares; aplicação de 

novos padrões de construção mais eficientes para edifícios de habitação e negócios; bem como 

projectos habitacionais de baixa renda mais sustentáveis, poderão também eles contribuir para a 

obtenção de créditos de carbono. Os estados de Andhra Pradesh e Haryana, têm vindo a 

desenvolver dois projectos particularmente interessantes, que visam utilizar as receitas obtidas pela 

venda dos seus créditos de carbono, para financiar a substituição de cerca de 1,5 milhões de 

lâmpadas da iluminação das ruas, por lâmpadas incandescentes que irão permitir uma poupança de 

25MW por unidade. Esta iniciativa, a ser implementada pelo resto do país, irá substituir mais de 400 

milhões de lâmpadas e assim permitir uma poupança entre os 6 e os 10GW de electricidade 

(RINGWALD 2008) 

 Prevendo o importante papel que a Índia irá ter no futuro no que toca ao mercado dos 

créditos de carbono, duas entidades, a Multi Commodities Exchange of India32 e a Chicago Climate 

Exhange33, decidiram criar uma plataforma de comércio de créditos de carbono neste país.  

“Other carbon exchanges are also under 
development, including the Indian Climate Exchange, 
a planned joint venture between the Chicago Climate 
Exchange and leading Indian industrial companies. 
(THE NEW YORK TIMES 2010) 

 Todavia, as incertezas em relação aos preços e ao mercado dos créditos de carbono depois 

de 2012, ano em que expira o protocolo de Quioto, têm gerado alguma insegurança junto dos 

investidores. Muitos encontram-se num dilema, pois receiam que após 2012 os projectos em que têm 

vindo a investir não lhes gerem receitas de carbono, tornando por isso os projectos inviáveis. Isto 

Assim sendo, da perspectiva das empresas e dos investidores, torna-se urgente a criação de um 

acordo global a cerca desta matéria para que os impasses existentes sejam ultrapassados e novos 

projectos possam ser desenvolvidos. Os programas do MDL, além das receitas que geram para as 

empresas que investem no sector das reduções de CO2, têm sobretudo uma importância extrema na 

consciencialização deste tema junto das populações, dadas as manchetes de imprensa publicadas 

                                                      
32 A Multi Commodities Exchange of India, é uma entidade independente de troca de mercadorias 
sediada na Índia. 
33 A Chicago Climate Change é uma organização voluntaria norte-americana, juridicamente 
vinculada à redução da emissão de gases do efeito de estufa e à negociação de projectos e sistemas 
de compensação de fontes dessas emissões.  
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frequentemente, e que dão conta dos últimos desenvolvimentos na qualificação de projectos de 

carbono zero na Índia.  

 Não obstante, para que a Índia possa obter o máximo partido do mercado dos créditos de 

carbono, não pode depender somente dos investimentos feitos pelo sector privado. O país tem a 

obrigação de capacitar as instituições do sector público através de um devido rastreamento de todas 

as grandes infra-estruturas e projectos urbanos para que estas cumpram os requisitos de 

elegibilidade necessários para também poderem beneficiar dos créditos de carbono. Dado o sucesso 

conseguido pelas empresas e investidores do sector privado, este objectivo não parece de todo 

impossível, pois apesar das dúvidas sobre a eficácia do mercado de carbono como forma de resolver 

as questões climáticas, a Índia e a sua enorme criatividade juntamente com políticas estáveis no pós-

2012, certamente se tornará numa “laboratório” bastante apetecível para o desenvolvimento de novas 

formas inovadoras de financiamento de carbono em nome de um futuro mais sustentável.  

 O mundo rural, caracterizado pela ineficiência energética da qual padece na sua maioria, é 

um dos principais responsáveis pelas emissores de carbono da Índia, o que o torna num mercado 

com bastante potencial para explorar em relação a estes créditos. 

 

3.7 - As energias renováveis como impulsionadoras d o mundo rural 

“Nearly the whole of India (92% of the households) 
uses cooking sources that are very inefficient, causing 
significant local and global emissions […]. Meeting the 
energy needs of these rural areas of India through 
solar energy for lighting and biomass for cooking is a 
quite attractive proposal, as a good amount of sunlight 
is available all around the country (Sharma 2007). The 
current policy regime looks at renewable energy 
resources as a last resort to provide access to MES in 
cases where it is not possible to extend the grid.” 
(LESOURNE & RAMSAY 2009: 82-83) 

As disparidades entre as áreas rurais e os grandes centros urbanos da Índia, no acesso às 

redes energéticas, desenvolvimento e sustentabilidade, são ainda bastante grandes. Este facto tem 

feito com que muitas empresas começassem a olhar para o mundo rural como um mercado bastante 

apetecível para os seus negócios, nomeadamente no fornecimento individual de energia, uma vez 

que para explorar a enorme oferta de mão-de-obra destas áreas, é também necessário fazer-lhes 

chegar o progresso, neste caso a electricidade.  

  O sector das energias renováveis, ganha particular importância no quadro do abastecimento 

eléctrico ao mundo rural, pois tem o potencial de atender às particularidades da procura de 

electricidade deste mercado, nomeadamente permitindo a criação de sistemas autónomos. Por 

exemplo, numa remota aldeia da Índia, longe das redes energéticas nacionais, uma pequena central 

de energia solar ou um pequeno parque eólico, poderia fornecer energia para uma aldeia inteira. E no 
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caso específico da Índia, pequenos incrementos nos serviços básicos de energia levam a 

significativos aumentos no Índice de Desenvolvimento Humano (LESOURNE & RAMSAY 2009).  

“This will reduce the massive problems faced by 
utilities and rural consumers because of the 
centralized nature of grid based energy supply in rural 
India. SEB’s have not been able to reach 44% of the 
Indian households more than 60 years after India’s 
independence.” (LESOURNE & RAMSAY 2009: 87) 

 Para alguns dos mais esclarecidos investidores na electrificação rural limpa, como a DESI e a 

SELCO, o sucesso da electrificação de uma aldeia não se atinge apenas com o acender de uma 

lâmpada, mas sim quando são criadas actividades geradora de renda que permitam rentabilizar esse 

investimento. De modo a atingir este sucesso, os empreendedores desta área além de trabalharem 

para o fornecimento de electricidade a estas áreas, têm lançado várias iniciativas para promover a 

criação de microempresas e postos de trabalho que consequentemente aumentem a procura de 

electricidade, ou seja, estas companhias criam a procura para o seu próprio produto. Um claro 

exemplo disto é o projecto de electrificação de uma aldeia, lançado pela DESI, para a criação de uma 

central gaseificadora de biomassa com capacidade para produzir 75kW de energia, e ao mesmo 

tempo que criar um centro rural de formação profissional com vista a fomentar negócios que 

funcionem com base na energia produzida nessa mesma central (RINGWALD 2008). 

 Esta tendência de fomento de negócios e postos de trabalho no mundo rural, tem sido 

seguida por grandes empresas Indianas, fora do sector energético, que também pretendem levar os 

seus produtos e serviços pêra estas áreas. Numa tentativa para cortar nos custos na cada vez mais 

competitiva industria das tecnologias de informação, e ao mesmo tempo contribuir para um melhor 

desenvolvimento da Índia, muitas companhias do sector terciário, como a Satyam, começaram a 

praticar uma espécie de deslocalização dos seus serviços para o mundo rural.  

“Satyam is now driven to find a distributed clean 
energy sourve that will not only often extremely 
unreliable, but also comfortable life for workers who 
might otherwise leave to seek jobs in the city.” 
(RINGWALD 2008: 35) 

Sendo que a maioria das empresas de TI possuem os seus serviços de outsourcing nos 

grandes centros urbanos, a deslocalização destes para pequenas vilas e aldeias pode-se revelar 

vantajosa para ambos os lados, pois os jovens licenciados dos meios pequenos poderão trabalhar em 

locais próximos às suas casas, evitando procurar trabalho nas grandes cidades, e ao mesmo tempo 

torna-se rentável para as empresas, que pagam cerca de metade do salário que pagam na cidade. 

No entanto, o facto de nestas áreas a electricidade chegar ainda em más condições, obriga a que 

quando há cortes na rede, seja necessário recorrer a geradores a gasóleo ou a baterias de 

automóveis, situação esta que apresenta elevados custos para as empresas, e que as tem levado a 

procurar outras fontes de energia alternativas, como as energias renováveis.  

“Well, here's something you don't see every day. I 
was visiting an Indian village 350 miles east of 
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Hyderabad and got to watch a very elderly Indian man 
undergo an EKG in a remote clinic, while a heart 
specialist, hundreds of miles away in Bangalore, 
watched via satellite TV and dispensed a diagnosis. 
This kind of telemedicine is the IT revolution at its 
best. But what struck me most was that just 
underneath the TV screen, powering the whole 
endeavor, were 16 car batteries - the ET, energy 
technology, revolution, at its worst.” (THE NEW YORK 
TIMES 2007) 

Outra iniciativa de destaque no campo das TI, foi a “E-choupal” lançada em 2001 pelo grupo 

empresarial indiano ITC. A “E-choupal” consiste numa rede de quiosques de internet, espalhados 

pelas aldeias mais remotas da Índia, nos quais os agricultores podem consultar os preços de 

mercado dos seus produtos e vende-los directamente ao ITC sem custos de intermediários. Cada um 

destes quiosques possui um responsável devidamente treinado pelo ITC, que cobra uma taxa a cada 

agricultor que queira consultar informações. Contudo, para poder manter estes 100% operacionais, o 

ITC chegou à conclusão que não se poderia sujeitar a uma rede energética inconstante, ou a 

transportar grandes quantidades de gasóleo para estas áreas. Face a este problema, as alternativas 

encontradas pela empresa para solucionar este problema, passaram essencialmente por fontes de 

energias renováveis, como a utilização de painéis solares com baterias, geradores híbridos a 

gasóleo, e nalguns casos, dada a sua ligação ao mundo agrícola, desenvolve-se uma rede confiável 

de biocombustíveis baseados na biomassa para fazer funcionar os geradores. Ao todo este sistema 

conta já com mais de 6500 quiosques por todo o país (RINGWALD 2008). 

“In a country where 200 million people are engaged in 
farming or related activities, ITC is developing its 
internationally competitive agricultural business by 
empowering, not eliminating, the independent small 
farmer. The company is setting up of a network of 
Internet-connected kiosks, known as e-Choupals, 
through which farmers can receive all the information, 
products and services they need to enhance their 
farming productivity and receive a fair price for their 
harvest. Through the choupal, ITC sources the 
farmer's produce directly, reducing its procurement 
and transaction costs.” (WORLD RESOURCES 
INSTITUTE 2003) 

O último exemplo a referir, foi o conceito desenvolvido pela Reliance Industries que 

radicalizou a forma de como um produto chega das mãos do produtor ao mercado, com base em 

energias limpas. A empresa instalou pequenas centrais de energia solar, com capacidade para 1 a 

2MW, próximas a várias aldeias que não dispunham de acesso à rede eléctrica, ao mesmo tempo 

que criou centros processamento de alimentos. À semelhança da iniciativa da Satyam, estas centrais 

solares não só alimentam as instalações da Reliance, como ao mesmo trazem um desenvolvimento 

sustentável para estas aldeias.  

Todas estas iniciativas e investimentos, podem no entanto ser encaradas por alguns como 

meras estratégias de marketing para melhorar a imagem destas empresas junto dos públicos alvos. O 
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que se trata é que estas empresas descobriram o potencial do mercado rural indiano, e que para 

expandirem os seus negócios para estas áreas, tornou-se imperativo o desenvolvimento de novos 

recursos energéticos, como alternativa à ineficiente rede eléctrica existente. E para os executivos 

mais perspicazes que procuram as fontes de energia mais rentáveis a longo prazo, as energias 

renováveis constituem-se claramente como a melhor opção. Com todos estes exemplos, pode-se até 

mesmo considerar que se começam a dar os primeiros passos no sentido de uma revolução no 

fornecimento energético aos mercados rurais, e que num futuro próximos estes se possam considerar 

como impulsionadores de uma revolução energética à escala global.  
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Conclusão 

  

 Findo o desenvolvimento, conclui-se então que a Índia se apresenta de facto como uma 

potência emergente, e tratando-se de um país de cultura milenar, apresenta características muito 

particulares. Da contextualização e caracterização feita a vários níveis, pode-se deste modo avaliar 

as vulnerabilidades e potencialidades que poderão continuar a fomentar e/ou a condicionar o 

crescimento económico deste estado. 

 Como vulnerabilidades, o país apresenta um grande pluralismo étnico, religioso e linguístico, 

que nalgumas regiões provocam pequenos conflitos e tensões; os serviços do estado sofrem de 

excesso de burocracia que dificultam o investimento estrangeiro; possui mais de 700 milhões de 

pobres que habitam na sua maioria em zonas rurais estagnadas no tempo onde o desenvolvimento 

tarda em chegar; no que toca a infra-estruturas, estas revelam-se ainda insuficientes, com redes 

ferroviárias completamente ultrapassadas e superlotadas, bem como a rede rodoviária, que apesar 

de extensa revela-se insuficiente ainda face ao crescente número de automóveis, pois mais de 

metade não é pavimentada; o país possui ainda algumas zonas fronteiriças bastante sensíveis, como 

é o caso das fronteiras com o Paquistão e com o Bangladesh; possui um vasto território rico em 

recursos, exceptuando o petróleo e o carvão.  

 Em relação às potencialidades, a Índia possui uma posição geográfica que lhe confere grande 

importância estratégica quer a nível político quer a nível comercial na região; o seu vasto território é 

rico em recursos naturais, e a sua dimensão confere-lhe a possibilidade de testar, por exemplo, novas 

formas de produção energética; possui a segunda maior massa populacional do planeta, mais de mil 

milhões de habitantes, na maioria jovens, o que constitui uma fonte quase inesgotável de recursos 

humanos; o seu PIB é superior à maioria dos seus vizinhos, com um poder de compra cada vez 

maior; além disto, possuiu ainda uma estrutura democrática bastante consolidada, com uma 

organização jurídica e legislativa à semelhança das ocidentais; o seu desempenho económico, é 

movido por uma população jovem altamente qualificada e activa, e tem por base a modernização de 

infra-estruturas e o elevado investimento na formação e tecnologias de informação. 

 Relativamente à questão energética, a Índia assume-se já como o 4º consumidor de energia 

a nível mundial, no entanto, no que toca à sua produção situa-se na 5ª posição, tendo nos últimos 

anos registado um crescimento dessa mesma produção, inferior à média mundial. Outra das suas 

características é o facto de - dada a sua dimensão populacional – apresentar um baixo valor de 

consumo energético per capita. O sistema energético indiano tem como principal recurso o carvão, 

que é na sua maioria importado, pois as reservas existentes no país apresentam baixo valor calórico 

que se traduz numa baixa eficiência energética. Também no que toca ao petróleo, a Índia se encontra 

bastante dependente das importações, importando entre 70 a 75% do que consome. A energia 

Hídrica contribui com 25% para o mix energético produzido, e não é considerada como fazendo parte 

do grupo das energias renováveis, que por sua vez representam 9% do total de energia produzida. 
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De ressalvar ainda as chamadas energias “não convencionais” que servem um grande número 

populacional, nomeadamente nas zonas menos desenvolvidas.  

 Na questão das emissões de carbono, os responsáveis indianos apresentam posturas um 

pouco dispares, entre aqueles que assumem uma postura de redução das emissões, e outros que se 

“escondem” por de trás dos baixos índices de emissões per capita. Conclui-se também, fruto destas 

emissões, que a Índia venha no futuro a enfrentar graves consequências resultantes das alterações 

climáticas que poderão causar grandes danos materiais e populacionais, que de algum modo 

poderão condicionar o crescimento da economia. 

 Em relação ao papel deste país no panorama energético internacional, onde a procura por 

recursos aumenta a um ritmo muito maior que a oferta, verifica-se essencialmente uma estratégia 

baseada numa nova diplomacia energética que vai de encontro com os mercados alternativos 

àqueles onde potencias como os EUA e a UE se abastecem, trata-se de mercados situados na sua 

maioria fora do médio oriente, mas que representam um problema dado o facto de serem países 

politicamente vulneráveis e de onde o fornecimento não pode ser dado como 100% adquirido. 

 Face a este quadro, pode considerar-se sim, que as energias renováveis poderão no futuro 

colmatar as necessidades energéticas a vários níveis, diminuindo a dependência externa do país e 

também as suas emissões de carbono. E são vários os exemplos e casos de sucesso que colocam a 

Índia como um dos países mais bem posicionados no que diz respeito aos avanços na área das 

energias limpas.  

 A Índia tem-se mantido nos últimos anos entre os 5 países mais atractivos para o 

investimento neste sector, a maioria dos investimentos provem sobretudo do capital de risco e do 

capital privado. Esta situação deve-se muito a iniciativas governamentais como a criação de zonas 

especiais que visam facilitar o investimento estrangeiro nas energias renováveis, bem como o 

anúncio da criação de um fundo para investimentos. Outro factor que contribuiu para este 

posicionamento, foi o facto de vários estados indianos se terem antecipado às medidas do governo 

central, no fomento e no traçar de metas a atingir, no que refere a estas energias.  

 Outro factor de viabilidade para este sector, tem sido o contributo dado por uma das principais 

áreas impulsionadoras do crescimento económico indiano, a área das Tecnologias da Informação. De 

acordo com a informação fornecida neste estudo, o sucesso deste sector deve-se essencialmente a 

um “exército” de mão-de-obra inteligente, altamente qualificada, e devidamente consciencializada dos 

problemas causados pelas emissões de carbono. Deste modo, estas empresas têm desenvolvido 

serviços que ajudam os seus clientes (na maioria dos casos empresas) a reduzir simultaneamente o 

seu consumo energético e a sua pegada de carbono, tendo em conta as cada ver maiores restrições 

à escala global. Os casos de sucesso e satisfação registados têm tornado este mercado cada vez 

mais atractivo para as empresas de TI,  

 Se um dos graves problemas da índia, mencionado no inicio deste estudo, era a pobreza e o 

baixo índice de desenvolvimento humano, também aqui, as energias renováveis aliadas ao micro 
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crédito, se têm apresentado como solução viável. Nos últimos anos, têm sido várias as instituições 

financeiras que têm financiado indivíduos com poucos recursos, para que estes pudessem usufruir de 

sistemas de energia limpa, e ao mesmo tempo financiado pequenos empresários que pretendessem 

montar pequenos negócios de produção revenda de sistemas energéticos mais eficientes, dando um 

novo impulso aos meios pequenos. 

 Também no sector dos transportes se têm registado casos de sucesso que poderão contribuir 

para uma significativa redução das importações de petróleo. Tem-se verificado uma utilização cada 

vez maior de biocombustivéis, nomeadamente no aumento da percentagem de etanol presente nos 

produtos petrolíferos como a gasolina. Ainda de referir a produção crescente de pequenos veículos 

eléctricos made in India. 

 Se as emissões de carbono se apresentam como um problema, os créditos de carbono 

parecem surgir como uma solução, visto que são cada vez  mais as empresas que procuram serviços 

de controle das suas emissões e de melhor eficiência energética, tendo como objectivo obtenção de 

dividendos. Concluindo esta parte, as energias renováveis consideram-se também uma solução para 

o desenvolvimento das áreas rurais, na medida em que nestas a electricidade muitas das vezes não 

chega, e quando chega não é em condições. A criação de pequenas centrais solares ou eólicas 

próximas a pequenas aldeias, poderá no futuro melhorar as condições de vida destas populações, 

evitando emissões geradas a partir de fontes de energia não convencionais, e ao mesmo tempo 

impulsionar a criação de pequenos mercados rurais. 

Como considerações finais, Índia não pode comprometer o seu futuro apenas com base em 

recursos como o petróleo e o carvão, pois estes têm-se revelado cada vez mais escassos e instáveis, 

sobretudo o primeiro, dadas recentes subidas do preço do crude.  

O país não pode também considerar-se totalmente inocente no cenário das alterações 

climáticas, simplesmente pelo facto de nas últimas décadas não ter sido um dos principais emissores 

ou porque as suas emissões por habitante são ainda bastante baixas. Pois se os países mais 

desenvolvidos foram os principais responsáveis pela actual quantidade de carbono presente na 

atmosfera, a Índia é também responsável pelo aumento descontrolado da sua população que no 

futuro certamente irá causar mais emissões do que muitos países desenvolvidos juntos. 

Deste modo, as energias renováveis surgem não como solução interina a curto prazo, mas 

como uma estratégia complementar, que de avanço em avanço poderá dar origem a um cenário 

quase utópico de 0% de poluição.   
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