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IMPULSIONAR 
A CRIAÇÃO DE 
EMPREGOS E A 
RECUPERAÇÃO 
ECONÓMICA

O desemprego é um dos problemas mais 
prementes da Europa. Mais de 25 milhões 
de europeus, ou seja, mais de 10% da popu-
lação ativa não tem emprego. A situação 
enfrentada pelos jovens é ainda pior, com 
quase um em cada quatro jovens adultos, 
com menos de 25 anos de idade, desempre-
gado. Nos países europeus mais afetados, 
como Grécia e Espanha, mais de metade 
dos jovens estão desempregados e as po-
líticas de austeridade apenas exacerbam a 
situação.
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Em simultâneo, a crise climática e ambien-
tal está a tornar-se cada vez mais grave. Os 
cientistas estão mais certos do que nunca 
que a atividade humana está a alterar o 
nosso clima e salientam os perigos de não 
fazer nada para impedir este problema. 
Entretanto, os economistas avisam que 
quanto mais tempo esperarmos para agir, 
mais dinheiro nos custará.1 

Mas existe uma solução: se as nossas econo-
mias passarem a ser ecológicas, podemos 
oferecer empregos ecológicos de elevada 
qualidade e, em simultâneo, combater as 
alterações climáticas e o declínio ambien-
tal. A UE apenas beneficiará deste tipo de 
esforços. Permanecer um “líder ecológi-
co” permitirá à UE gerar exportações no 
valor de 25 mil milhões de euros por ano, 
diminuir os custos energéticos até 350 mil 
milhões de euros por ano até 2050,2 reduzir 
a nossa dependência de energia importada 
e de recursos adquiridos a preços voláteis, 
impulsionando assim a segurança de forne-
cimento por parte da Europa. 

Se conseguirmos garantir o forte envolvi-
mento dos parceiros sociais, estabelecer 
programas de formação e educação e 
implementar políticas ambiciosas e está-
veis concebidas para acolher a inovação 
e o investimento ecológico, podem ser 
criados milhões de empregos ecológicos 
sustentáveis de elevada qualidade, muitos 
dos quais em pequenas e médias empre-
sas locais espalhadas pela Europa.

Este panfleto visa informá-lo acerca das 
oportunidades que a Europa tem para 
criar empregos ecológicos e dos esforços 
empreendidos pelos Verdes/ALE no Parla-
mento Europeu de forma a impulsionar o 
emprego ecológico. 

A segunda parte do panfleto descreve 
alguns dos êxitos relacionados com a cria-
ção de empregos ecológicos em toda a 
Europa. Os empregos ecológicos na Euro-
pa não são certamente um sonho utópico: 
já são uma realidade!

1 Nicholas Stern, 2007. The economics of climate change. The 
Stern Review. 

2 Fundação Europeia para o Clima, 2010. Roadmap 2050: a 
practical guide to a prosperous, low-carbon Europe.. 
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Um “emprego ecológico” pode ser defi-
nido como uma qualquer atividade pro-
fissional que ajude a proteger o ambiente 
e combata as alterações climáticas pou-
pando energia e matérias-primas, promo-
vendo as energias renováveis, reduzindo 
os resíduos e a poluição ou protegendo a 
biodiversidade e os ecossistemas. 

O desenvolvimento de padrões de consu-
mo e produção sustentáveis gera potencial 
para criar novos empregos e transformar 
os atuais em empregos ecológicos de 
elevada qualidade, não apenas em virtu-
almente todos os setores, como também 

em toda a cadeia de valor, desde a pes-
quisa à produção, distribuição e prestação 
de serviços; nos novos setores de alta tec-
nologia, tais como as energias renováveis; 
nas indústrias tradicionais como o fabrico 
e a construção; na agricultura e pescas; 
e nos setores de serviços como catering, 
turismo, transporte e ensino.

No nosso ponto de vista, os empregos 
ecológicos oferecem um trabalho decen-
te que, por sua vez, garante uma adequada 
proteção social, rendimentos adequados, 
condições de trabalho saudáveis, respeito 
pelos direitos dos trabalhadores e parti-
cipação de indivíduos nas decisões que 
afetam as suas vidas.

3 Desenvolvimento do potencial de trabalho de uma nova 
economia sustentável, resolução do Parlamento Europeu 
adotada a 7 de setembro de 2010, Relatora: deputada 
europeia do partido “Os Verdes”, Elisabeth Schroedter.

O QUE SÃO 
EMPREGOS 
ECO-
LÓGICOS?
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Os Verdes/ALE estão a trabalhar arduamente no 
Parlamento Europeu para criar mais trabalhos 
ecológicos na Europa. Por exemplo, em 2010, uma 
iniciativa de uma deputada europeia do Partido 
europeu “Os Verdes” levou o Parlamento Europeu 
a adotar uma forte resolução que visa a explora-
ção do pleno potencial do trabalho de uma eco-
nomia sustentável, assegurando trabalho decente 
e uma transição socialmente justa.3 As exigências 
d’Os Verdes apresentadas neste panfleto são ple-
namente refletidas nessa resolução.

Números dos 27 países membros da UE, 2008. Fonte: Comissão Europeia 
de 2011: Política ambiental da UE de apoio ao emprego e ao crescimento 

As denominadas “indústrias ecológicas” incluem todas as atividades 
interligadas à produção de tecnologias, produtos e serviços que aju-
dam a medir, prevenir ou corrigir danos causados à água, ar ou solo, 
e oferecem soluções para problemas ambientais, tais como, resíduos, 
ruído e danos causados aos ecossistemas. Alguns exemplos incluem a 
gestão de resíduos e da água, controlo da poluição do ar, reciclagem, 
geração de energia renovável e proteção da biodiversidade.

Indústria ecológica
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de automóveis
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2,4 milhões
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CRIAÇÃO DE 
EMPREGOS 
ECOLÓGICOS
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TRADICIONAIS 
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A literatura sugere que investir numa eco-
nomia sustentável cria e retém um grande 
número de empregos, tanto nos setores 
emergentes como nos tradicionais. Desta 
forma, existem provas fortes que suge-
rem que a transição ecológica terá, de 
forma equilibrada, um impacto positivo 
no emprego, refletindo o facto de que 
as atividades económicas sustentáveis 
como poupar energia ou empreender uma 
agricultura de forma orgânica implicam 
um trabalho mais intensivo do que as ativi-
dades que substituem.4 

É difícil de estimar o número exato de 
pessoas com empregos ecológicos visto 
que a definição de “emprego ecológico” 
difere de pessoa para pessoa. Além disso, 
existe uma escassez de dados padroniza-
dos, especialmente fora dos setores eco-
lógicos, sendo que os empregos ecológi-
cos se encontram espalhados pela Europa 
em empresas que tentam melhorar o seu 
desempenho ambiental.
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Desde 2008 que foram criados inúmeros postos 
de trabalho no setor das energias renováveis. Em 
2009/2010 foi identificado 1 milhão de empregos no 
setor, tendo provado ser resiliente à crise. Até mesmo 
entre 2010 e 2011 foi registado um aumento no número 
de empregos, ascendendo a um total de 1.186.000.5 Se 
a Europa adotar políticas climáticas ambiciosas, o po-
tencial do setor será ainda maior. A Comissão Europeia 
calculou em 2011 que poderiam ser criados 3 milhões 
de empregos adicionais até 2020,6 e seria possível 
atingir 6 milhões de empregos até 2050 caso se adote 
o objetivo de atingir 100% de energia a partir das fontes 
renováveis.7

Números dos 27 países membros da UE. Fonte: ECORYS, 2012. Number of jobs 
dependent on the environment and improving resource efficiency

4 CE, GHK, IER, 2011. Studies on Sustainability Issues – Green 
Jobs; Trade and Labour; Relatório final para a Comissão 
Europeia, DG Emprego.

5 EurObserv’ER, 2012. The State of Renewable Energies in 
Europe, 12º Relatório do EurObserv’ER.

6 Comissão Europeia, 2011. COM (2011) 31 final, Energias 
renováveis: Avançar para o objectivo de 2020 

7 Conselho Europeu de Energia Renovável, 2010. RE-thinking 
2050. A 100% Renewable Energy Vision for the European 
Union.
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Melhorar a eficiência dos recursos poderá criar entre 1,4 e 2,8 milhões de postos de 
trabalho na Europa.8 Além disso, cerca de 14,6 milhões de empregos dependem direta-
mente dos ecossistemas e da biodiversidade, incluindo a silvicultura, agricultura e pes-
cas.9 Tornar estes setores ecológicos aumentaria o número de pessoas com trabalho. Por 
exemplo, estima-se que a agricultura orgânica empregue 10-20% pessoas por hectare a 
mais do que a agricultura convencional.10

O exemplo da indústria do aço demonstra de que forma é que a transição ecológica tam-
bém ajuda a reter empregos nas indústrias tradicionais, em declínio. As turbinas eólicas 
requerem aço de qualidade e esta procura está a abrir novos nichos de mercado para a 
indústria, salvaguardando empregos.  
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Números de 27 países membros da UE. Fontes: Transportes, incluindo: Transportes públicos (2008: 1,200,000): UITP, 2008. Public transport: 
The smart green solution!; Comboio (2004: 900,000): Comissão Europeia, 2008. No caminho para uma área ferroviária europeia integrada. 
Gestão de resíduos e reciclagem, gestão de esgotos, fornecimento de água, outros (biodiversidade, ar, solo e água subterrânea, ruído e 
vibração) (2008): ECORYS, 2012. The number of Jobs dependent on the Environment and Resource Efficiency improvements. Energias 
renováveis (2011): EurObserv’ER, 2012. Estado das Energias Renováveis, 12º Relatório do Eurobserver. Agricultura orgânica (2007): ECORYS, 
2012. Eficácia energética nos edifícios (2009): ECORYS, 2012.
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8 GWS, 2011. Macroeconomic modelling of sustainable development and 
the links between the economy and the environment, Relatório para a 
Comissão Europeia, DG Ambiente preparado pela Cambridge 
Econometrics, the Institute of Economic Structures Research, the 
Sustainable Europe Research Institute e o Wuppertal Institute for 
Climate, Environment and Energy.

9 FEMM, GHK, Instituto Ecológico, IEEP, The Social Dimension of 
Biodiversity Policy. 

10 Sustainlabour, 2013. Green Jobs and related policy frameworks. An 
overview of the European Union



EMPREGOS ECOLÓGICOS # UMA SOLUÇÃO PARA A CRISE12

EXPLORAÇÃO 
DO PLENO 
POTENCIAL 
DOS EMPREGOS 
ECOLÓGICOS

O pleno potencial do emprego ecológico 
apenas pode ser explorado se as condições 
de uma conjuntura jurídica e financeira, a 
longo prazo, garantirem um investimento 
sustentável e incentivarem à inovação. 

“Os Verdes” europeus estão a pressionar a 
adoção dessas conjunturas por parte do Par-
lamento Europeu. No que diz respeito à pou-
pança energética, conseguimos reunir apoio 
da maioria com sucesso para a elaboração 
de alvos ambiciosos e vinculativos até 202011 
e 2030. Os governos da UE têm até agora 
recusado ratificar estes alvos, mas “Os Ver-
des” irão continuar a pressionar a sua acei-
tação numa aposta para criar empregos a 
uma grande escala. Afinal, medidas efetivas 
para uma eficácia energética podem criar ou 
reter 2 milhões de empregos ecológicos na 
Europa.12 Muitos destes empregos estão re-
lacionados com a renovação de edifícios, um 
dos setores mais afetados pela crise econó-
mica. Além disso, estes empregos seriam não 
transferíveis e seriam criados em pequenas 
e médias empresas locais. 

photo: ©tinabelle
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Os Verdes/ALE também conseguiram impor 
regras mais exigentes para a administração 
de despesas da UE em projetos sustentáveis 
que contribuam para a criação de postos 
de trabalho. Por exemplo, defendemos 
com sucesso o investimento obrigatório por 
parte das regiões europeias na poupança 
energética e nas energias renováveis. Os 
Estados Membros, em particular os mais 
pobres, poderão gastar mais financiamento 
da UE do que antes em medidas de proteção 
do clima e do ambiente. O nosso recente 
relatório sugere que empregar os fundos de 
desenvolvimento regional da UE em investi-
mento ecológico iria gerar mais empregos 
do que empregar o mesmo valor no tipo de 
atividades financiadas no passado13. Além 
disso, “Os Verdes” conseguiram salvaguar-
dar as regras que gerem o investimento dos 
fundos da UE em agricultura orgânica e 
pesca sustentável.

Adicionalmente, no que diz respeito às novas 
regras da UE no âmbito da contratação 
pública, “Os Verdes” europeus lutaram com 
sucesso pela consideração obrigatória de 
critérios ambientais, sociais e de comércio 

equitativo, e pela possibilidade de etiquetas 
ecológicas obrigatórias. Todas estas conquis-
tas dos Verdes podem impulsionar significa-
tivamente a criação de empregos ecológicos.

Mas só se as políticas promotoras de 
uma transição ecológicas se mantiverem 
estáveis é que os empregos ecológicos 
serão criados e retidos a longo prazo. Por 
exemplo, em Espanha, aquilo que em 2008 
ainda era um líder europeu em energias re-
nováveis deixou de o ser com os sucessivos 
governos centrais a cortar drasticamente 
nos programas de apoio a este setor desde 
2009, e foram estes cortes que resultaram 
primariamente na queda do número de 
empregos do setor nacional para metade 
desde então.14

11 Diretiva relativa à eficiência energética, relatório adotado pelo 
Parlamento Europeu a 11 de setembro de 2012, Relator: deputado 
europeu do partido “Os Verdes”, Claude Turmes.

12 Comissão Europeia, 2011. SEC (2011) 779: Avaliação de Impacto inerente 
ao Plano de Eficiência Energética. 

13 GHK, 2011: Evaluating the Potential of Green Jobs in the next 
Multi-annual Financial Framework. 

14 Dados fornecidos pelas associações da indústria energética espanhola 
UNEF, Protermosolar e AEE. Compilado pelo jornal Cinco Días.
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A União Europeia deve investir agora 
mesmo numa economia sustentável se de-
sejar reter a sua posição a sua posição de 
liderança no desenvolvimento e produção 
de produtos ecológicos. Durante bastante 
tempo, a Europa tem sido líder mundial na 
proteção ambiental e na sustentabilidade, 
tendo dominado sobre a concorrência 
global ao nível das energias renováveis. 
Mas atualmente já existem outras econo-
mias a conquistar terreno. Por exemplo, 
desde 2011 que o investimento europeu 
em energias renováveis tem diminuído, ao 
contrário da China que tem aumentado o 
seu investimento durante os últimos anos.

SALVAGUARDA DAS 
VANTAGENS COMPETITIVAS

INVESTIMENTO EM ENERGIAS RENOVÁVEIS
 2004-2012

Fonte: Frankfurt School-UNEP Centre/BNEF, 2013. Global Trends in Renewable 
Energy Investment 2013 

photo: ©eliandric
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A Europa apenas conseguirá manter a sua 
liderança global se investir agora, e em 
grande escala, numa economia sustentável, 
adotando legislação ambiental ambiciosa 
e dando prioridade à proteção climatérica 
e ambiental no seu orçamento. Apenas 
então é que grande parte dos empregos 
ecológicos previstos a nível global poderá 
ser criada na Europa.

Neste contexto, “Os Verdes” europeus es-
tabeleceram uma estratégia no Parlamento 
Europeu para o Renascimento da Indústria 
para uma Europa Sustentável (RISE) con-
cebido para utilizar a sustentabilidade de 
forma oferecer competitividade global à 
Europa e criar uma grande variedade de 
empregos ecológicos de alta qualidade.15 

Além disso, “Os Verdes” estão a apoiar ati-
vamente empresas inovadoras que invistam 
em produtos eficientes e sustentáveis. Por 
exemplo, a maioria dos sistemas de refri-

geração e de ar condicionado continuam 
a emitir “super gases de estufa” que, por 
sua vez, provocam danos excecionalmente 
graves ao nosso clima. Felizmente, existem 
alternativas ecológicas disponíveis, e mais 
de 400 fabricantes e empresas da Europa já 
se encontram a trabalhar nas mesmas. Com 
base numa iniciativa levada a cabo por um 
membro d’Os Verdes, o Parlamento Europeu 
acabou de introduzir fases de eliminação 
progressiva destes gases nocivos.16 Visto que 
90% dos sistemas que utilizam estes gases 
altamente nocivos são importados, estas 
imposições irão beneficiar os fabricantes 
europeus com alternativas sustentáveis e 
assim impulsionar a criação de empregos 
ecológicos. 

15  Reindustrializar a Europa para promover a competitividade e a 
sustentabilidade, resolução do Parlamento Europeu adotada a 
15 de janeiro de 2014, Relator: deputado europeu do partido 
“Os Verdes”, Reinhard Bütikofer.

16 Regulamento da UE relativo aos gases fluorados com efeito 
de estufa, acordo interinstitucional adotado pelo Parlamento 
Europeu a 12.3.2014, Relator: deputado europeu do partido 
“Os Verdes”, Bas Eickhout.
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Há já algum tempo que as empresas euro-
peias têm tentado competir a nível global 
através do corte de custos laborais, por 
exemplo, salários e contribuições para a 
segurança social. Contudo, os custos dos 
materiais e a energia consumida no proces-
so de produção são geralmente superiores 
aos custos laborais. Assim, poupar no con-
sumo energético e de materiais, fator que 
constitui um dos principais objetivos das 
empresas ecológicas, irá gerar vantagens 
competitivas no futuro.
 

A poupança de energia e uma utilização 
mais eficiente dos recursos ajudam a re-
duzir os custos de produção e a evitar o 
encerramento de fábricas, garantindo em 
simultâneo uma remuneração adequada 
junto dos trabalhadores. Muitos sindicatos 
e conselhos laborais reconheceram isto 
mesmo, e estão empenhados a promover 
uma produção eficiente a nível energético 
e de recursos como forma de retirar a 
pressão sobre os custos laborais. 

“Os Verdes” europeus foram encarrega-
dos de elaborar uma estratégia para as 
matérias-primas em nome do Parlamento 
Europeu que se centrará na conquista de 
uma eficiência de recursos ainda maior e na 
reutilização e reciclagem de recursos para 
criar empregos, impulsionar a competitivi-
dade e proteger o ambiente.17

17   An effective raw materials strategy for Europe, European 
Parliament resolution, adopted on 13 September 2011, 
Rapporteur: Green MEP Reinhard Bütikofer.

Energia e Matérias-
primas e Fornecimentos
conjuntos 38–60%

Pessoal
18–20%

Outros custos
conjuntos 32–37%

CUSTOS DE PRODUÇÃO 
DO FABRICO EUROPEU

Fonte: Greenovate! Europe, 2012. Guide to resource efficiency in 
manufacturing

Em média, a mão-de-obra apenas representa 18-20% dos custos 
gerais de produção nas empresas fabris europeias, sendo que 
as matérias-primas e fornecimentos representam 30-45% e os 
custos energéticos representam 8-15%. 
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Para nós, Os Verdes, é crucial que os 
empregos ecológicos promovam trabalho 
decente com proteção social adequada, 
rendimentos suficientes, condições de tra-
balho saudáveis, respeito pelos direitos dos 
trabalhadores e participação de indivíduos 
nas decisões que afetam as suas vidas.  

Garantir condições de trabalho decentes 
nos novos setores, como as energias re-
nováveis, pode ser um desafio. Um estudo 
efetuado pela Federação Europeia dos 
Trabalhadores Metalúrgicos (EMF) sobre 
o setor da energia eólica na Alemanha, 
França, Espanha, Países Baixos e Dinamar-
ca concluiu que as pressões competitivas, 
a representação inadequada dos traba-
lhadores, os contratos de emprego tem-
porário e a falta de aptidão profissional 
são fatores prejudiciais para as condições 
de trabalho.18 Contudo, as provas são 
ambíguas já que num estudo conduzido 
na Alemanha e Espanha concluiu-se que 
a qualidade dos empregos no setor das 
energias renováveis é boa,19 enquanto na 
indústria da gestão de resíduos as condi-
ções não saudáveis e os salários baixos são 
fatores problemáticos.

Contudo, as alterações ambientais exigem 
flexibilidade. Os trabalhadores necessitam 
ter a certeza que são salvaguardados por 
uma representação laboral eficaz e que a 
segurança social lhes é garantida através 
do sistema do respetivo Estado Membro.

Os Verdes/ALE têm reuniões regulares no 
Parlamento Europeu com sindicatos e re-
presentantes de forças laborais de forma 
a discutir como assegurar trabalho decente 
nos setores ecológicos e uma transformação 
socialmente justa na qual os trabalhadores 
assumem um papel de parceria completa e 
não são alvo de desvantagens injustas devi-
do às mudanças. Adicionalmente, Os Verdes 
estão a pressionar intensamente os sistemas 
da segurança social na Europa, em especial 
durante a transição ecológica e para os tra-
balhadores entre empregos.  

18 Federação Europeia dos Metalúrgicos (FEM) e PCG: The 
European Wind Energy Sector: Green and Social? New 
Pathways for Workers Representation in the European Wind 
Sector.

19 Organização Internacional do Trabalho, 2013: Sustainable 
development, decent work and green jobs. Conferência 
Internacional do Trabalho, 102ª sessão.
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O DIREITO 
À FORMAÇÃO 
E AO ENSINO
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“Os Verdes” europeus estão a solicitar no Parlamento Europeu que seja 
levada a cabo uma vasta iniciativa ao nível do ensino e da formação para 
empregos ecológicos em todos os níveis de conhecimento. A transição 
ecológica deve oferecer oportunidades para todos: jovens e idosos, 
homens e mulheres, mais ou menos qualificados, desempregados e em-
pregados. Todos os trabalhadores têm direito à formação e ao ensino 
vitalício.

Os programas de formação e ensino vocacional devem assegurar que 
um trabalhador que passa, digamos, 30 dias a trabalhar numa mina 
de carvão possa adquirir os conhecimentos necessários para obter 
um trabalho ecológico. Isto é essencial se o potencial de trabalho da 
transição ecológica for totalmente explorado. As entidades patronais, 
os trabalhadores e os governos são todos responsáveis pela criação de 
estratégias coerentes de ensino e formação. O primeiro passo consiste 
em identificar as novas e futuras necessidades ao nível do conhecimen-
to, e definir as lacunas dos trabalhadores. 

“Os Verdes” conseguiram assegurar no Parlamento Europeu que as medi-
das para o emprego e a formação financiadas com o dinheiro da UE devem 
ter em conta a passagem para uma economia ecológica. Também estamos 
a lutar arduamente para promover o direito fundamental dos trabalha-
dores à formação e à expansão da democratização no local de traba-
lho. Afinal, a inovação e a criatividade não ocorrem apenas nos centros 
de pesquisa, mas também nos locais de trabalho quando os trabalhadores 
apresentam novas ideias.  



EMPREGOS ECOLÓGICOS # UMA SOLUÇÃO PARA A CRISE22

O potencial para a criação de empregos ecológicos é particularmente eleva-
do em determinados setores, como a construção, a produção de fábricas de 
produção de energia solar e eólica e a pesquisa de tecnologias de poupança 
energética e de recursos. Estes setores são todos tradicionalmente dominados 
pelos homens nos Estados Membros da UE e os preconceitos das entidades pa-
tronais e dos colegas estão normalmente tão entranhados que muitas mulheres 
se deparam com a ameaça da discriminação. Em simultâneo, as mulheres jovens 
de hoje em dia persistem em não escolher profissões que envolvam matemática, 
ciências informáticas, ciências naturais e tecnologia.

MULHERES 
NOS EMPREGOS 
ECOLÓGICOS
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Os Verdes/ALE estão a defender fortemente no Parlamento Europeu a participação 
feminina na economia ecológica. Eis, por exemplo, duas iniciativas apresentadas por 
deputados europeus do partido “Os Verdes”: uma resolução do Parlamento Europeu 
sobre os aspetos dos sexos na crise económica e financeira20 e um apelo para uma 
iniciativa da UE em promover o equilíbrio dos sexos nos setores dominados pelos 
homens.21 “Os Verdes” europeus também conseguiram garantir a consideração obri-
gatória da igualdade dos sexos no emprego do dinheiro da UE em projetos de desen-
volvimento regional e social, já que os estudos que encomendámos sobre este tópico 
demonstram que a paridade dos sexos ainda é algo que se encontra longe da realidade.

20    O impacto da crise económica na igualdade de géneros 
e nos direitos da mulher, resolução do Parlamento 
Europeu, adotada a 17 de junho de 2010, Relator: 
deputado europeu do partido “Os Verdes”, Raül 
Romeva.

21  Desenvolvimento do potencial de emprego numa nova 
economia sustentável, resolução do Parlamento 
Europeu adotada a 7 de setembro de 2010, Relatora: 
deputada europeia do partido “Os Verdes”, Elisabeth 
Schroedter.
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OS EMPREGOS ECOLÓGICOS 
NÃO SÃO UM SONHO UTÓPICO. 
O PROGRESSO DIRECIONADO 
PARA MAIS SUSTENTABILIDADE 
FOI CONSEGUIDO EM MUITOS 
LUGARES ESPALHADOS 
PELA EUROPA ATRAVÉS DA 
CRIAÇÃO DE EMPREGO. 

HISTÓRIAS DE SUCESSO: 
A CRIAÇÃO DE EMPREGOS 
ECOLÓGICOS NA EUROPA
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A ALDEIA DE ANAVRA 
NA GRÉCIA: 
DESENVOLVI-
MENTO LOCAL 
SUSTENTÁVEL 
PARA EMPREGOS 
E PROSPERIDADE

ATIVIDADES: 
Desenvolvimento sustentável local na criação 
de emprego a tempo inteiro e prosperidade

ONDE ESTÃO A SER CRIADOS 
EMPREGOS?
Agricultura orgânica e criação de gado, 
produção local de energia renovável, 
ecoturismo

QUEM? 
A comunidade e as autoridades locais, 
agricultores, empresas locais, instituto 
técnico local

ÊXITOS: 
Zero desemprego, maior população, 
rendimento adicional da aldeia que ascende a 
60.000 euros por ano, novas infraestruturas 
públicas, melhor qualidade de vida

Website: 
http://www.anavra-zo.gr/en
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A remota aldeia montanhosa de Anavra 
situada no sudeste da Grécia tem criado 
com sucesso o potencial de trabalho de 
uma transição ecológica. Entre 2000 e 
2010, o município viu a sua taxa de desem-
prego ser reduzida a zero, a sua população 
quase duplicou de 300 para 550 habitan-
tes e a qualidade de vida dos seus cida-
dãos melhorou. A transição ecológica de 
Anavra até atraiu a atenção do resto do 
mundo, transformando a pobre e isolada 
aldeia num modelo de desenvolvimento 
local sustentável. A transformação da 
aldeia teve início nos meados dos anos 
90, alcançando enormes mudanças em 
vários setores.

Os criadores de gado tradicional viraram-
-se para a criação de gado orgânica e 
integrada, criando três quintas com um 
total de 25.000 animais, incluindo ovelhas, 
cabras, vacas e porcos, todos eles criados 
livres nas montanhas. Os habitantes tam-
bém construíram um matadouro público 
com uma secção orgânica certificada 
cumprindo os padrões de qualidade inter-
nacionais relevantes.

Em simultâneo, num esforço por se tornar 
auto-suficiente a nível energético, Anavra 
construir uma quinta eólica com 20 turbi-
nas a gerar um total combinado de até 17,5 
megawatts com capacidade para alimentar 
entre 12.500 e 13.000 habitações. Pre-
sentemente estão a ser construídas mais 
duas quintas eólicas que consistem de 23 
turbinas com uma produção combinada 
de 20 megawatts. Estima-se que estes 
projetos criem 20 empregos permanen-
tes e 100 empregos temporários. Toda a 
eletricidade a mais é vendida e a primeira 
quinta eólica por si só gerou um rendimen-
to adicional a favor da aldeia de cerca de 
60.000 euros anuais. Em 2010, a aldeia 

»
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também se juntou a um instituto técnico 
local para começar a planear a construção 
de uma pequena central hidroelétrica e 
um sistema de aquecimento de biomassa 
à distância. 

Finalmente, a aldeia também desenvolveu 
o Parque Ambiental e Cultural de Goura 
com 240 hectares e que, por sua vez, im-
pulsionou o ecoturismo, atraindo mais de 
8.500 visitantes entre 2000 e 2012.

O plano de desenvolvimento sustentável 
de Anavra não apenas criou empregos e 
aumentou os rendimentos privados, como 
também deu à comunidade local os meios 
para desenvolver a infraestrutura pública e 
melhorar a qualidade de vida dos seus ha-
bitantes. Por exemplo, os aldeões constru-
íram praças e bombas de água, um centro 
médico rural, instalações de ensino e de 
desportivo, um lar de idosos e instalações 
para os sem-abrigo. A taxa de desemprego 
e de criminalidade da aldeia passou a ser 
zero, e os jovens deixaram de partir para 
fora da aldeia.

A bastante positiva situação socioeconó-
mica de Anavra atualmente é ainda mais 
espetacular, tendo em conta o imenso 
impacto negativo que a Grécia sentiu com 
a crise económica. Em 2012, o PIB per ca-
pita na Grécia era de apenas 75% da média 
da UE como um todo, e em 2013 a taxa de 
desemprego era de 27,8%, 160% superior à 
média europeia.

O êxito de Anavra pode ser largamente 
atribuído a uma forte liderança individual 
e ao apoio oferecido pelos fundos da UE. 

De acordo com estimativas oficiais, se 
a Grécia conseguir encaminhar a sua 
economia num caminho sustentável, po-
derá criar 210.000 empregos ecológicos, 
27.000 dos quais permanentes. 
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BREMERHAVEN, 
ALEMANHA:  
EMPREGOS PARA 
TRABALHADORES 
DE INDÚSTRIAS 
EM DECLÍNIO

ATIVIDADES: 
Criação de novos empregos para 
trabalhadores de indústrias em declínio

ONDE ESTÃO A SER CRIADOS 
EMPREGOS? 
Energia eólica, construção, setor da 
engenharia e do aço, e pequenas e médias 
empresas locais

QUEM? 
Autoridades locais e regionais, investigadores, 
trabalhadores e empresas locais

ÊXITOS: 
1.000 empregos na área da energia eólica em 
Bremerhaven, 4.050 empregos nas energias 
renováveis no estado federal de Bremen

Website: 
http://offshore-windport.de/en/home.html
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Sob a liderança d’Os Verdes, a transição 
para uma economia ecológica tornou-se 
prioritária para o governo federal de coli-
gação entre o partido Social Democrata e 
“Os Verdes”, de 1998 a 2005, que lançou 
a revolução energética do país. De acor-
do com os números oficiais, em 2008, já 
havia 1,93 milhões de pessoas a trabalhar 
no setor da proteção ambiental na Alema-
nha, 37% mais do que durante os 10 anos 
anteriores.

Bremerhaven, uma cidade costeira com 
uma população de 120.000 pessoas, per-
tencente ao estado de Bremen, explorou a 
tendência ecológica de forma a reestrutu-
rar a sua economia, que tradicionalmente 
se centrara na construção de navios. No 
final dos anos 80, a cidade foi atingida por 
uma profunda reviravolta económica re-
sultante da quebra acentuada da procura e 
da cada vez maior concorrência por parte 
das empresas sedeadas no estrangeiro. 
Isto conduziu a uma enorme perda de em-
pregos (3.500 postos de trabalhos foram 
destruídos com o encerramento dos esta- »
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leiros) e à queda da população da cidade 
em quase 30%, enquanto o desemprego 
atingiu 21% em 1997. Em 2001, o Conselho 
Municipal de Bremerhaven decidiu tentar 
inverter a tendência, baseando-se nos 
seus bens mais preciosos (mão de obra 
especializada, conhecimento tecnológico 
alargado do setor marítimo e fabrico de 
instalações portuárias) através da promo-
ção da energia eólica, centrando-se em 
quintas eólicas offshore, em particular. 

Foram empreendidos inúmeros passos, 
incluindo investimento em infraestruturas, 
investigação no setor eólico e provisão 
intensificada de formação vocacional ade-
quada. A Agência de Energia Eólica (WAB), 
uma rede de 300 empresas e institutos a 
trabalhar na energia eólica (produção, ins-
talação e investigação), foi criada em 2002 
para servir uma rede nacional da indústria 
eólica offshore. 

Estes esforços provaram ser frutíferos 
e, hoje em dia, Bremerhaven tem 1.000 
trabalhadores empregados no setor eóli-

co (o total de toda a Alemanha em 2012 
era 117.900). Entretanto, no estado de 
Bremen, o setor das energias renováveis 
emprega, nada mais, nada menos do que, 
4.050 pessoas. As pequenas e médias 
empresas locais da área da construção, 
engenharia e setor metalúrgico, assim 
como outras empresas de fabrico de com-
ponentes para turbinas eólicas, também 
beneficiaram desta realidade. Continuar-
-se-á a necessitar de empreender esforços 
sustidos para baixar a elevada taxa de 
desemprego (o nível em agosto de 2013 
era de 11,1%), mas o desenvolvimento de 
sucesso do setor da energia eólica ajudou, 
sem sombra de dúvida, a diminuir os pro-
blemas da região.

O partido alemão “Os Verdes”, a Bündnis 
‘90/Die Grünen, que tem feito parte do 
governo regional de Bremen desde 2007, 
representou um papel fundamental na 
pressão para o desenvolvimento do setor 
das energias renováveis na região.
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BRUXELAS E 
VALÓNIA, BÉLGICA: 
CRIAÇÃO DE 
ECONOMIAS 
VIÁVEIS E 
EMPREGOS 
LOCAIS 

ATIVIDADES: 
Promoção da transição ecológica de 
economias regionais, criação de empregos 
locais estáveis e manutenção da viabilidade 
a longo prazo de setores económicos

ONDE ESTÃO A SER CRIADOS 
EMPREGOS? 
Pequenas e médias empresas do setor da 
construção, empresas e serviços do setor 
agroalimentar

QUEM? 
Autoridades locais e regionais, associações 
empresariais, organizações de interesse 
público, sindicatos, prestadores de serviços 
educacionais

ÊXITOS: 
Um conjunto alargado de medidas 
lançadas para combater a necessidade 
da poupança energética em edifícios: 
programas de formação, troca de boas 
práticas, financiamento de indivíduos e 
pequenas e médias empresas, programas de 
investigação, apoio técnico

Websites: 
http://www.aee-rbc.be/
http://nollet.wallonie.be/la-premiere-alliance-
emploi-environnement-est-scellee-0



EMPREGOS ECOLÓGICOS # UMA SOLUÇÃO PARA A CRISE3535

Desde 2009 que os ministros do partido 
“Os Verdes” em duas das três regiões da 
Bélgica, Bruxelas e Valónia, têm insistido 
no desenvolvimento das denominadas 
Alianças “Emprego-Ambiente” numa 
tentativa de criar empregos ecológicos. 
Na Valónia, estas Alianças receberam um 
orçamento total de 879.000.000 Euros 
ao abrigo do “Marshall Plan 2.Green”, um 
programa base adotado pelo governo 
valão que visa integrar o desenvolvimento 
sustentável em todas as suas políticas e 
revigorar a economia da Valónia.

A ideia por trás das Alianças consiste no 
facto de que se as políticas acompanha-
rem a transição ecológica dos setores 
económicos conseguem criar novos 

empregos e manter a viabilidade a longo 
prazo destes setores. Foi dada especial ên-
fase à eficiência energética em edifícios. 
Quase 50% dos edifícios na Valónia foram 
construídos antes de 1945, oferecem um 
isolamento fraco e provocam um consumo 
energético muito elevado. Quaisquer em-
pregos criados como resultado das medi-
das associadas terão necessariamente que 
ser locais e, por conseguinte, não podem 
ser perdidos através da “deslocalização”. 

A iniciativa foi desenvolvida em próxima 
cooperação com todas as partes interes-
sadas do setor da construção, com vista a 
transformá-lo num setor sustentável. Os 
parceiros estão a promover o baixo con-
sumo energético e melhorias ambientais »
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junto dos edifícios existentes, definindo 
alvos para fontes de energia renovável, 
identificando novas capacidades e lançan-
do um plano de renovação para o conjunto 
das habitações públicas. 

Isto significa estimular a procura da renova-
ção e da construção ecológica. As medidas 
concretas incluem programas de forma-
ção, troca de boas práticas, financiamento 
de programas para indivíduos, assim 
como para pequenas e médias empresas, 
programas de investigação e a provisão 
de apoio técnico. Até agora, a iniciativa já 
contou com 2.000 agregados familiares e 
5.500 edifícios públicos, tendo sido apenas 
lançada em 2011 em Bruxelas e em 2012 na 
Valónia. Espera-se que os primeiros núme-
ros acerca do número de empregos criados 
estejam disponíveis em breve.
 
Além disso, as Alianças em Bruxelas e na 
Valónia estão a atacar outros domínios, 
tais como a água, os resíduos e os alimen-
tos. Uma das iniciativas implementadas 
pelos ministros d’Os Verdes no governo 

regional de Bruxelas visa promover can-
tinas sustentáveis. Até agora, já participa-
ram 95 cantinas que, em conjunto, servem 
um total de 80.000 refeições diárias em 
escolas, empresas privadas e administra-
ções públicas. O apoio público oferecido 
inclui assistência técnica para os diretores 
das cantinas, várias ferramentas de autoa-
valiação de sustentabilidade, atividades de 
formação, auditorias de sustentabilidade e 
financiamento.

Na região da capital da Bélgica, Bruxelas, a 
procura dos consumidores por alimentos susten-
táveis aumentou firmemente nos últimos anos. 
Por exemplo, entre 2009 e 2010, a procura por 
alimentos orgânicos aumentos cerca de 20%. 
Em Bruxelas, este setor, que atualmente empre-
ga 2.500 pessoas, tem o potencial para criar 
mais 3.633 empregos na agricultura urbana, 
em domínios como a agricultura, distribuição 
de alimentos, gestão de resíduos, informação e 
comunicação, aconselhamento e consultadoria. 
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BURGENLAND, 
ÁUSTRIA:  
ENERGIA 
ECOLÓGICA 
E LOCAL, 
E NOVOS 
EMPREGOS 

ATIVIDADES: 
Impulsionamento do emprego e crescimento 
locais, redução da dependência das energias 
fósseis

ONDE ESTÃO A SER CRIADOS 
EMPREGOS? 
Produção de energias renováveis a nível 
local, agricultura e silvicultura sustentáveis, 
pesquisa e desenvolvimento relacionados

QUEM? 
Forte envolvimento de cidadãos, 
investigadores, pequenas e médias empresas 
e agricultores

ÊXITOS: 
5.560 empregos criados a nível nacional; 
1.000 empregos criados em Güssing, 
com 50 novas empresas atraídas pela 
cidade; Burgenland tornou-se a primeira 
região energeticamente independente de 
eletricidade em toda a Europa

Website: 
www.guessing.co.at
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Em 1997, o estado austríaco de Burgen-
land estabeleceu o objetivo de se tornar 
energeticamente independente até 2050 
gerando eletricidade a partir de fontes 
renováveis locais disponíveis. 

Desta forma, visa impulsionar o emprego 
local e estimular o desenvolvimento eco-
nómico, enquanto reduz a dependência 
das energias fósseis e corta os custos 
energéticos da região. Em 2013, Burgen-
land tornou-se a primeira região na Europa 
a cobrir as suas necessidades de eletrici-

dade com fontes energéticas renováveis 
locais, incluindo a energia eólica, a energia 
solar e a biomassa. Esta estratégia criou 
5.560 novos empregos neste estado com 
284.000 habitantes e aumento o seu PIB 
per capita de 71% (1995) para 81% (2008) 
relativamente à média dos 15 Estados 
Membros da UE.

Entre os 250 projetos renováveis levados 
a cabo em Burgenland, a cidade de Güs-
sing centrou-se na produção de biomassa, 
utilizando recursos locais da silvicultura »
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e agricultura, e construindo um número 
de fábricas de sistemas de aquecimento 
a nível distrital, assim como uma central 
de biomassa. A implementação destes 
projetos atraiu especialistas em biomassa 
até Burgenland, incitando à criação do 
Centro Europeu de Energia Renovável e 
um centro de investigação especializado 
em bioenergia, denominado “Technikum”. 
Este centro de investigação permitiu que 
Güssing desenvolvesse todas as tecnolo-
gias existentes capazes de transformar a 
biomassa em energia.

Como resultado, foram criados mais de 
1.000 empregos em Güssing, com uma 
população total de 26.507 pessoas, sendo 
que durante os últimos 20 anos mais de 50 
novas empresas foram aí criadas ou des-
locadas até à cidade. Isto tornou Güssing 
num tipo de modelo para outras regiões 
que pretendem empreender medidas de 
proteção climatérica ativas.

Foi empregue bastante tempo, esforços e 
recursos extensivos em campanhas de co-

municação e de consciencialização pública 
concebidas para informar os cidadãos 
sobre como podem contribuir para a inde-
pendência energética de Burgenland e de 
que forma podem beneficiar da aborda-
gem ecológica sustentável de Burgenland. 

O acesso continuado ao financiamento é 
crucial para que Burgenland continue a sua 
transição ecológica. O partido austríaco 
“Os Verdes” tem defendido ativamente 
mais recursos e uma utilização ainda mais 
eficaz do investimento público, de forma 
a permitir que a região continue a lutar 
pela sua agenda ecológica inovadora e de 
sucesso.
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LE MANS E A 
REGIÃO PAYS DE LA 
LOIRE, FRANÇA: 
EMPREGOS PARA 
TRABALHADORES 
DE INDÚSTRIAS 
EM DECLÍNIO 

ATIVIDADES: 
Criação de novos empregos para 
trabalhadores de indústrias em declínio e 
oferta de formação

ONDE ESTÃO A SER CRIADOS 
EMPREGOS? 
Setores da energia eólica e da construção, 
empresas locais, pequenas e médias 
empresas

QUEM? 
Os jovens e desempregados, trabalhadores 
empregados na indústria automóvel, 
aeronáutica e eletrónica

ÊXITOS: 
90% dos empregados formados encontraram 
novos empregos; 6.240 trabalhadores estão 
agora empregados no setor da energia eólica 
regional; impacto da recessão mitigado

Website: 
www.paysdelaloire.fr/no_cache/region-actu/actu-
detaillee/n/un-guide-pour-se-former-aux-metiers-verts/
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Um programa de formação em Le Mans, 
uma cidade na região Pais de la Loire, 
situada no noroeste de França, ajuda os 
jovens desempregados e os trabalhadores 
de indústrias em declínio, nomeadamente 
da indústria automóvel e da sua cadeia 
de fornecimento, a transferir as suas ca-
pacidades para novos empregos no setor 
da energia eólica. De facto, um impres-
sionante valor de 95% das capacidades de 
produção e manutenção do setor automó-
vel pode ser transferido para o setor eóli-

co, e cerca de 90% dos 150 trabalhadores 
formados desde 2009 encontraram novos 
empregos no setor da energia eólica, 
enquanto 5% continua a sua formação. Le 
Mans é o único local em França que ofere-
ce formação aos trabalhadores destinados 
à indústria da energia eólica offshore.

O programa de formação faz parte de 
uma estratégia regional mais alargada 
conduzida pelo Conselho Regional de Pays 
de la Loire numa aposta para desenvolver »
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um novo setor energético eólico sedeado 
localmente, criando assim empregos e 
oportunidades de negócios. O seu ob-
jetivo no setor onshore visa aumentar a 
capacidade de geração de energia eólica 
do nível atual de 480 para 1.750 mega-
watts até 2020. Paralelamente, estão a 
ser empreendidos grandes esforços para 
desenvolver um setor de energia eólica 
offshore estimulando a especialização 
em engenharia, investigação, formação, 
fabrico e montagem de componentes das 
turbinas eólicas, logística, instalação e 
manutenção. A região está empenhada a 
tirar o maior partido do seu conjunto de 
trabalhadores especializados e aproveitar 
a sua alargada experiência na indústria au-
tomóvel, aeronáutica e eletrónica, assim 
como no setor marítimo regional. 

Como resultado, o setor da energia eólica 
na região de Pays de la Loire emprega ago-
ra 6.240 trabalhadores e é composto por 
170 empresas locais, incluindo pequenas 
e médias empresas, como por exemplo, o 

setor da construção. Além disso, a capaci-
dade de energia eólica da região aumen-
tou 166% desde 2009 e em 2013 a região 
Pays de la Loire atingiu o sexto lugar entre 
as regiões francesas em termos de capa-
cidade eólica instalada. Esta atividade no 
setor eólico também mitigou o impacto 
económico da recessão na região, cujo 
nível de desemprego permanece um dos 
mais baixos em França (9,1% em 2013).

O partido francês “Os Verdes”, a Europe 
Ecologie-Les Verts (EELV), tem sido a 
força impulsionadora da transformação 
ecológica levada a cabo na região de Pays 
de la Loire. Por exemplo, ao participar 
no Comité do Conselho Regional sobre 
Emprego e Formação, assegurou o desen-
volvimento de cursos de formação voca-
cional relevantes nos setores ecológicos. 
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A REGIÃO DE 
NAVARRA, ESPANHA: 
CRIAÇÃO DE 
EMPREGOS E 
UMA ECONOMIA 
RESILIENTE

ATIVIDADES: 
Estabelecimento de um setor de energia 
renovável regional para diminuir a 
dependência de importações de combustíveis 
fósseis caros, construção de uma economia 
resiliente e a criação de empregos locais 
estáveis

ONDE ESTÃO A SER CRIADOS 
EMPREGOS? 
No setor das energias renováveis e nas 
pequenas e médias empresas associadas

QUEM? 
Sindicatos, sociedade civil, investigadores, 
autoridades locais, empresas locais, 
trabalhadores, jovens e desempregados

ÊXITOS: 
3.800 empregos criados, 81% da eletricidade 
agora consumida provém de fontes de 
energia renovável; a resiliência da economia 
regional quanto à crise excede a média 
espanhola

Website: 
www.cenifer.com/
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Em meados dos anos 80, 86% da energia 
em Navarra não era produzida localmente. 
Mas hoje em dia uma região que costumava 
ser bastante dependente de combustíveis 
fósseis importados com preços bastante 
flutuantes tornou-se líder na geração de 
energias renováveis.

Em 1994, quando foi adotado o primeiro 
Plano de Energia Renovável, a região era 
caracterizada por elevados rendimentos 
e uma baixa taxa de desemprego. Con-
tudo, a sua economia era extremamente 
dependente de uns meros setores indus-
triais, especialmente a indústria auto-

móvel que, na altura, estava a ameaçar 
transferir a sua produção para fora de 
Espanha.

Determinado a tornar-se menos depen-
dente das onerosas importações de com-
bustíveis fósseis, construir uma economia 
mais diversificada e resiliente, e criar em-
pregos locais estáveis, o governo regional 
juntou-se aos sindicatos, à sociedade civil 
e às autoridades locais, e ainda a associa-
ções empresariais para lançar uma estra-
tégia concebida para alterar as fontes 
energéticas da região de combustíveis 
fósseis para renováveis. »
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Para colmatar o reduzido número de 
trabalhadores especializados, foi criado 
um Centro de Formação de Energias 
Renováveis para jovens e desemprega-
dos, assim como para os trabalhadores 
do novo setor. Em simultâneo, foi criado 
um centro nacional para investigação 
aplicada sobre energia solar, eólica e bio-
massa. Presentemente, esta instalação 
é reconhecida internacionalmente, tem 
200 investigadores, implementa projetos 
em cinco continentes e utiliza as últimas 
tecnologias mais avançadas.

Apesar de ainda ser necessário fazer 
muita coisa antes da utilização de com-
bustíveis fósseis possa ser anulada por 
completo, foram atingido resultados 
impressionantes:

Por exemplo, o setor da energia renová-
vel em Navarra e engloba presentemente 
mais de 100 empresas, incluindo fábricas 
de produção de turbinas eólicas e com-
ponentes fotovoltaicos solares, operado-
res que prestam serviços operacionais e 
de manutenção para sistemas de energias 

renováveis, e instalações de pesquisa e 
desenvolvimento. Entre si, estas empre-
sas geram um volume anual que ascende 
a 3,5 milhões de Euros por ano, empre-
gam diretamente 3.800 pessoas (2,6 
vezes o total de 2002) e são responsáveis 
por 5% do PIB regional (mais do dobro da 
taxa média do setor em toda a Espanha, 
relativamente ao PIB nacional (2,4%)). 

As empresas sedeadas em Navarra fa-
bricam 17% de todas as turbinas eólicas 
vendidas em todo o mundo. Em termos 
de produção de energia renovável, 81% 
da eletricidade consumida na região pro-
vém de fontes renováveis (comparativa-
mente a 42,4% para Espanha como um 
todo e 20,6% para a Europa, de acordo 
com valores de 2011). A região provou 
ser incrivelmente resiliente ao impacto 
da crise económica e desde 2008 que o 
PIB de Navarra diminui menos 5,1% do 
que o PIB nacional durante o mesmo 
período.
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Desde 2009 que os governos centrais espanhóis têm cortado 
drasticamente nos programas de apoio às energias renováveis e 
foram esses cortes que resultaram na redução para metade dos 
empregos no setor a nível nacional. Por exemplo, em julho de 
2013, o governo adotou uma reforma energética que defende os 
combustíveis fósseis e mantém o poder oligopolístico das cinco 
maiores empresas energéticas de Espanha. Até agora, o setor ener-
gético de Navarra tem conseguido afastar-se desta tendência.
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LONDRES, 
REINO UNIDO: 
COMUNIDADES 
LOCAIS PARA 
CAPACIDADES 
E EMPREGOS 
ECOLÓGICOS

ATIVIDADES: 
As comunidades locais estão a empreender 
a iniciativa de criar bairros ecológicos e 
mais inclusivos, dando formação na área 
da ecologia aos desempregados e criando 
empregos ecológicos

ONDE ESTÃO A SER CRIADOS 
EMPREGOS? 
Colheita de água pluvial, isolamento de 
edifícios, aconselhamento no acesso à 
concessão de apoio, instalação de sistemas 
solares fotovoltaicos, jardinagem comunitária, 
cabeleireiros, reciclagem, gestão de resíduos

QUEM? 
Comunidades locais, entidades patronais, 
desempregados, sindicatos, prestadores de 
formação, autoridades locais

ÊXITOS: 
Mais de 500 oportunidades de formação 
criadas, 100 desempregados com formação 
e oferta de emprego, acordos estabelecidos 
com grandes entidades patronais para 
alocação de trabalho e emprego

Website: 
www.unionlearn.org.uk/our-work-and-projects/skills-
investment/skills-green-economy/green-skills-partnership
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O setor ecológico no Reino Unido é cada 
vez mais visto como uma importante fonte 
de crescimento para o país. Em 2011/12, 
empregou diretamente quase um milhão 
de pessoas a tempo inteiro. Prevê-se que 
o setor crie cerca de meio milhão de novos 
empregos até 2020.

Em 2011, as entidades patronais, os sindica-
tos, os prestadores de formação, as auto-
ridades locais e os representantes comuni-
tários lançaram a Parceria de Capacidades 
Ecológicas de Londres com o objetivo de 
explorar o potencial laboral ecológico. A 
Parceria é uma iniciativa ascendente com 
três objetivos principais: criar redes locais 
para trabalharem em conjunto; oferecer 
formação, capacidades e experiência 
laborais para os locais, incluindo os desem-
pregados e transformar comunidades em 
locais mais ecológicos, mais seguros, mais 
limpos e mais inclusivos. 

Os desempregados são formados com 
conhecimentos ambientais básicos e 
específicos, necessários para transformar 
o emprego em emprego ecológico em »
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domínios tão diversos como a reconstru-
ção de edifícios, cabeleireiros e gestão de 
resíduos. Os indivíduos formados também 
atual como “embaixadores ecológicos” 
nos seus bairros e locais de trabalho, par-
tilhando as suas capacidades ecológicas 
com os colegas e vizinhos para acolher 
mudanças adicionais.

Estão a ser criados empregos ecológicos 
na recolha de chuva pluvial, isolamento 
de edifícios, aconselhamento no acesso 
à concessão de apoio, instalação de sis-
temas solares fotovoltaicos, jardinagem 
comunitária (corte de relva, gestão de 
bosques, estrume), utilização de produtos 
ecológicos nos cabeleireiros, reciclagem, 
gestão de resíduos e oferta de aconselha-
mento sobre como diminuir os resíduos.
A Parceria evoluiu desde a sua fase inicial 
na zona este e sul de Londres, espalhando-
-se por toda a cidade e agora também 
noutras partes do Reino Unido. Os seus 
êxitos incluem:

• A criação de mais de 500 oportunida-
des de formação através de todas as 
iniciativas

• A provisão de formação e oferta de 
experiência de trabalho na horticultura, 
gestão de resíduos e setores de recons-
trução para 100 desempregados

• A criação de uma cooperativa de traba-
lhadores pioneira (Lewisham New Leaf 
Collective) que visa integrar a geração 
da energia renovável na reconstrução 
sustentável de habitações sociais

• A conclusão dos acordos com algumas 
das maiores empresas de construção 
do país e prestadores de serviços em 
termos de alocação de emprego, en-
trevistas garantidas, estágios e oportu-
nidades de emprego para trabalhadores 
e desempregados do sul de Londres, em 
domínios associados à poupança ener-
gética e à sustentabilidade.
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REPÚBLICA CHECA:
NOVOS 
EMPREGOS E 
POUPANÇA 
ENERGÉTICA

ATIVIDADES: 
Criação de empregos locais estáveis e 
poupança de energia nas habitações

ONDE ESTÃO A SER CRIADOS 
EMPREGOS? 
Pequenas e médias empresas do setor da 
construção

QUEM ESTÁ ENVOLVIDO? 
Agregados familiares individuais, que 
beneficiam de subsídios e poupança 
energética

ÊXITOS: 
Cerca de 16.000 empregos criados ou 
mantidos, mais o potencial para criar 
70.000 empregos a longo prazo até 2020; 
poupanças até 1,5 mil milhões de euros em 
custos energéticos, por ano, para agregados 
familiares; emissões CO2 mais baixas

Website: 
www.zelenausporam.cz/sekce/582/about-
the-green-savings-programme/
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Em 2009, um ministro d’Os Verdes lançou o programa de Poupança 
Ecológica nacional (2009-2012) que promoveu a poupança energética 
em casas particulares concedendo aos agregados familiares um subsí-
dio direto ia desde 30 a 75% dos custos incorridos. 

O programa apoiava melhorias ao isolamento (por exemplo, através 
da substituição de portas e janelas antigas, a substituição de caldeiras 
não ecológicas, a aquisição e instalação de sistemas de energia solar 
e a construção de novas casas energeticamente eficientes). Os subsí-
dios eram financiados pelo erário público gerado através da venda de 
créditos de emissões de CO2 ao abrigo do Sistema Europeu de Comer-
cialização de Emissões (ETS) que implementa o Protocolo de Quioto na 
Europa. Desta forma, o programa não sobrecarregou os contribuintes »

photo: ©ETIENJones



5656 EMPREGOS ECOLÓGICOS # UMA SOLUÇÃO PARA A CRISE

de forma adicional ou o orçamento do setor 
público.

Entre 2009 e 2012 mais de 250.000 agre-
gados familiares espalhados pela República 
Checa beneficiaram do programa no valor de 
967 milhões de euros. Estima-se que a redu-
ção de emissões de CO2 efetuada através do 
programa no final de 2012 era de 864.000 
toneladas anuais, fator relevante para o 
total de emissões de uma cidade checa com 
69.000 habitantes. 

Foram criados ou mantidos cerca de 16.000 
empregos, nomeadamente em pequenas e 
medias empresas ativas no setor da constru-
ção. Em geral, os subsídios governamentais 
concedidos ao abrigo do programa irão pou-
par aos agregados familiares até 1,5 milhões 
de euros por ano somente em custos de 
aquecimento. 

Estima-se que a continuação do programa 
(entre 2013 e 2020) criará ou manterá cerca 
de 70.000 empregos.
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