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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o desenvolvimento do potencial de emprego de uma nova economia sustentável
(2010/2010(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada "EUROPA 2020: Estratégia para 
um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo" (COM(2010)2020),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada "Integrar o desenvolvimento 
sustentável nas políticas da UE: Reexame de 2009 da Estratégia da União Europeia em 
matéria de desenvolvimento sustentável" (COM(2009)0400),

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 106/2008 do Parlamento Europeu e do 
Concelho, de 15 de Janeiro de 2008, relativo a um Programa Comunitário de Rotulagem 
em Matéria de Eficiência Energética para Equipamento de Escritório (Reformulação)1,

– Tendo em conta a Directiva 2009/28/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
Abril de 2009, relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis que altera e subsequentemente revoga as Directivas 2001/77/CE e 
2003/30/CE2,

– Tendo em conta o Livro Branco da Comissão intitulado "Adaptação às alterações 
climáticas: para um quadro de acção europeu" (COM(2009)0147) e a sua resolução sobre 
o mesmo, de xx de Abril de 20103,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada "Tornar o transporte mais 
ecológico" (COM(2008)0433),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada "Estratégia de internalização dos 
custos externos" (COM(2008)0435),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada "Uma política energética para a 
Europa" (COM(2007)0001),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de 10 e 11 de Dezembro de 2009 e, 
nomeadamente, os pontos 21-24,

– Tendo em conta o relatório da Presidência do Conselho sobre a revisão de 2009 da 
Estratégia de Desenvolvimento Sustentável da UE4,

– Tendo em conta a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas
(UNFCCC) e o respectivo Protocolo de Quioto,

                                               
1 JO L 39, 13.2.2008, p. 1.
2 JO L 140, 5.6.2009, p. 16.
3 Textos aprovados, P7_TA(2010)xxxx.
4 CNS ST16818/09, 1.12.2009.
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– Tendo em conta o documento de 2007 do Painel Intergovernamental para as Alterações 
Climáticas (IPCC) das Nações Unidas, intitulado "Climate Change 2007: Synthesis 
Report, Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of 
the Intergovernmental Panel on Climate Change",

– Tendo em conta o relatório Stern, de 2006, sobre a análise dos aspectos económicos das 
alterações climáticas,

– Tendo em conta a iniciativa de promoção de empregos verdes, de 2008, do Programa 
Ambiente das Nações Unidas (UNEP), da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
da Organização Internacional dos Empregadores (IEO) e da Confederação Internacional 
dos Sindicatos (ITUC), intitulada "Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, 
Low-Carbon World",

– Tendo em conta a nota explicativa da OIT intitulada "Global Challenges for Sustainable 
Development: Strategies for Green Jobs", apresentada à Conferência de Ministros do 
Trabalho e do Emprego do G8 realizada em Niigata, no Japão, de 11 a 13 de Maio de 
2008,

– Tendo em conta a "Declaration on Green Growth" da OCDE, adoptada na reunião a nível 
ministerial do Conselho de 25 de Junho de 2009, e a respectiva Estratégia de Crescimento 
Verde em curso, 

– Tendo em conta o relatório de 2009 da Greenpeace e do Conselho Europeu das Energias 
Renováveis (EREC), intitulado "Working for the climate: renewable energy and the 
green job revolution",

– Tendo em conta o relatório de 2007 da Confederação Europeia dos Sindicatos (CES) e da 
Agência de Desenvolvimento Social (SDA), intitulado "Climate Change and 
Employment: Impact on employment in the European Union-25 of climate change and 
CO2 emission reduction measures by 2030",

– Tendo em conta o relatório da Comissão intitulado "O emprego na Europa 2009" e, 
nomeadamente, o seu capítulo 3 sobre as alterações climáticas e as suas consequências no 
mercado de trabalho,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada "Plano de relançamento da 
economia europeia" (COM(2008)0800) e a sua resolução de 11 de Março de 20091 sobre 
a mesma,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada "Impulsionar a retoma europeia"
(COM(2009)0114),

– Tendo em conta a análise conjunta dos parceiros sociais europeus sobre os principais 
desafios que se colocam aos mercados de trabalho europeus intitulada "Key challenges 
facing European labour markets", de 18 de Outubro de 2007,

                                               
1 Textos Aprovados, P6_TA(2009)0123.
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– Tendo em conta o quadro de acções dos parceiros sociais europeus de 2002, com vista ao 
desenvolvimento ao longo da vida de competências e qualificações, intitulado 
"Framework of actions for the lifelong development of competencies and qualifications",

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada "Novas Competências para 
Novos Empregos - Antecipar e adequar as necessidades do mercado de trabalho"
(COM(2008)0868),

– Tendo em conta o documento de pesquisa do Centro Europeu para o Desenvolvimento da 
Formação Profissional (CEDEFOP) de 2009, intitulado "Future Skills Needs for the
Green Economy",

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e os 
pareceres da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, da Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, da Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia, da Comissão do Desenvolvimento Regional e da Comissão 
dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros (A7-0000/2010),

A. Considerando que o Conselho Europeu de 2009 confirmou que o desenvolvimento 
sustentável é um objectivo central do Tratado de Lisboa; considerando que os princípios 
orientadores da estratégia de sustentabilidade da UE incluem a defesa integrada dos 
interesses económicos, sociais e ecológicos, a intensificação do diálogo social, o 
fortalecimento da responsabilidade social das empresas, bem como os princípios da 
prevenção e do poluidor-pagador,

B. Considerando que um dos elementos centrais da estratégia EUROPA 2020 é a promoção 
de uma economia de utilização eficiente dos recursos, ecológica e competitiva,

C. Considerando que, até 2050, os países industrializados devem reduzir as suas emissões de 
carbono em 80 a 90%, comparativamente aos níveis de 1990,

D. Considerando que os efeitos da viragem para uma economia sustentável se manifestam de 
diferentes modos consoante os sectores; considerando que poderão surgir novos postos de 
trabalho, ou ocorrer a substituição ou o desaparecimento parcial dos actuais postos de 
trabalho; considerando que todos os postos de trabalho devem ser adaptados a métodos de 
produção e de trabalho sustentáveis e eficientes em termos de utilização de recursos, pelo 
que as maiores necessidades de adaptação se prendem com as situações laborais já 
existentes,

E. Considerando que esta mudança contribui para a estabilização do emprego e para um 
forte aumento do número de postos de trabalho nalguns sectores, com fortes repercussões 
noutros sectores; considerando que, nos contextos laborais em que foram criadas 
condições de enquadramento fiáveis, se regista já um aumento gradual da taxa de 
emprego, que é estabilizado através do volume crescente de exportações,

F. Considerando que os novos ramos de actividade nem sempre são integrados nas 
estruturas do diálogo social e que, frequentemente, não estão associados a acordos 
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colectivos de trabalho nem dispõem de códigos sectoriais; considerando que os novos 
ramos estão expostos a uma elevada pressão em termos de produção e de concorrência; 
considerando que, nas regiões com elevado índice de desemprego, a pressão para fazer 
aceitar condições de trabalho inaceitáveis é elevada, 

G. Considerando que a igualdade entre homens e mulheres se encontra consagrada como 
objectivo no Tratado de Lisboa; considerando que as mulheres não se encontram 
suficientemente representadas em sectores como, por exemplo, a construção civil e a 
investigação e que, por esse motivo, não beneficiam em condições de igualdade do 
aumento do emprego decorrente da economia verde,

Estratégia de emprego para uma nova economia sustentável

1. Reconhece que os investimentos na viragem ecológica significam um enorme potencial 
de crescimento para o mercado de trabalho e para novas oportunidades de obtenção de 
rendimentos salariais; observa que o balanço positivo tem em conta os prejuízos 
registados nalguns sectores, os quais são, no entanto, mais do que compensados pelo 
crescimento noutros sectores;

2. Apoia a iniciativa de proa da Comissão na estratégia EUROPA 2020 no sentido de 
proceder agora à viragem para uma economia sustentável, à dissociação do crescimento 
económico do consumo de recursos e de energia, à redução das emissões que afectam as 
condições climáticas, contrariando desse modo o aquecimento global; saúda a intenção de 
alinhar por esse objectivo as condições de enquadramento legal, os instrumentos de 
incentivo da economia do mercado, as subvenções e a adjudicação pública; lamenta que a 
Comissão não tenha conseguido, na sua estratégia, explorar devidamente o potencial do 
mercado de trabalho e os desafios da mudança;

3. Constata que a maior parte dos novos postos de trabalho verdes se concentram nalguns 
sectores, como a construção civil, as energias renováveis, a tecnologia ambiental, a 
mobilidade sustentável (utilização da bicicleta, transporte de mercadorias e passageiros
por via ferroviária), a reciclagem, a agricultura e silvicultura sustentáveis, a pesca e os
serviços ambientais; observa que também o sector dos serviços encerra um grande 
potencial de criação de emprego;

4. Apela à adopção da definição da OIT1, segundo a qual todos os postos de trabalho que 
promovem o desenvolvimento sustentável são empregos verdes; salienta que a referida 
definição abarca, por um lado, os postos de trabalho que reduzem directamente o 
consumo de energia e de matérias-primas, protegem os ecossistemas e a biodiversidade e 
minimizam a produção de resíduos e a poluição atmosférica e, por outro, todos os que
reduzem a "pegada ecológica"; reconhece que, devido ao carácter relativo da definição, o 
potencial de criação de postos de trabalho não pode ser claramente estabelecido;

5. Salienta que todos os postos de trabalho devem corresponder ao objectivo de promoção 
de um desenvolvimento sustentável e que os métodos de produção e de trabalho devem
ser concebidos de modo a garantir uma utilização tão eficiente quanto possível dos 

                                               



PR\812974PT.doc 7/14 PE439.396v03-00

PT

recursos e da energia; salienta que esta abordagem deve ser aplicada a toda a cadeia de 
aprovisionamento;

Optimizar o potencial de emprego

6. Apela ao desenvolvimento de uma estratégia europeia de emprego que promova uma 
economia sustentável, com o objectivo de optimizar o potencial de criação de postos de 
trabalho, dando particular atenção ao trabalho digno, às necessidades de competências e a 
uma transição justa no plano social; salienta que uma economia sustentável conjuga
objectivos sociais e ecológicos;

7. Insta a Comissão, os Estados-Membros e os parceiros sociais a garantirem que todo e 
qualquer cidadão da UE beneficie de uma estratégia de emprego sustentável; solicita que 
seja prestada uma atenção particular às pessoas mais distantes do mercado do trabalho e 
aos trabalhadores mais vulneráveis e com menos qualificações;

8. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a definir normas ambientais e incentivos 
financeiros que instituam condições de enquadramento fiáveis para um período mínimo 
de 10 anos, criando desse modo segurança jurídica e de planificação; reclama a devida 
utilização dos instrumentos financeiros existentes e a integração da actividade económica 
sustentável, enquanto objectivo a promover, nas Perspectivas Financeiras e nos Fundos 
Estruturais;

9. Insta a UE e os Estados-Membros a anteciparem a mudança, ou seja, a superar as falhas e 
incertezas em matéria de informação e a fomentar a sensibilização, os processos de 
aprendizagem social e as alterações nos padrões de consumo; declara que as empresas 
apenas investem em tecnologias limpas se estiverem minimamente seguras quanto a 
futuros benefícios e que os trabalhadores apenas se dispõem a fazer face à mudança 
quando existem perspectivas de emprego futuro, bem como uma rede de segurança;

10. Insta a UE, os Estados-Membros e os parceiros sociais a combater a discriminação e a 
promover a igualdade entre homens e mulheres numa economia sustentável, a criar 
ambientes de trabalho que atraiam e retenham mulheres nesses sectores, a reduzir a 
segmentação laboral baseada no género e as disparidades salariais, assim como a 
estabelecer, nos conselhos de empresas, uma quota de 40% para mulheres;

Trabalho digno

11. Constata que a Comissão sobrevaloriza o potencial de emprego para trabalhadores com 
elevado nível de qualificações na economia sustentável e, desse modo, perde de vista os 
muitos postos de trabalho possíveis aos níveis de qualificações médio e inferior; insta os 
Estados-Membros a promover a dignificação dos postos de trabalho aos níveis de 
formação médio e inferior e a velar pela existência de boas condições nesses postos de 
trabalho;

12. Constata que, devido ao reduzido grau de organização, tanto dos trabalhadores como dos
empregadores, nos novos ramos de actividade, existe a esse nível o risco de relações de 
trabalho precárias e de más condições laborais; insta a UE e os Estados-Membros a criar 
condições de enquadramento que permitam o estabelecimento de estruturas de 
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representação nos novos ramos de actividade; exorta a Comissão a promover o 
intercâmbio de melhores práticas a nível da UE;

13. Insta os parceiros sociais a se abrirem a novos ramos de actividade e a desenvolverem 
estratégias para integração de associações sectoriais na parceria social, bem como a 
promoverem a participação das mulheres em estruturas de representação dominadas pelo 
sexo masculino;

14. Solicita à UE e aos Estados-Membros que, de futuro, façam depender os regimes públicos 
de apoio a novos sectores de produção do estabelecimento de estruturas de representação,
como sejam as comissões de trabalhadores e as associações sectoriais;

15. Solicita à UE que desenvolva um quadro que lhe permita antecipar a mudança e a 
reestruturação, garantindo o exercício do direito, adquirido por todos os trabalhadores 
afectados, a participar em acções de formação e em regimes de aprendizagem ao longo da 
vida; insta os Estados-Membros, os empregadores e os trabalhadores a reconhecerem a 
gestão de competências, a formação e a aprendizagem ao longo da vida como uma 
responsabilidade partilhada, tal como o reconhece o acordo-quadro sobre aprendizagem 
ao longo da vida, celebrado entre os parceiros sociais em 2002;

Fazer face às necessidades de competências

16. Salienta que os Estados-Membros devem adaptar os seus sistemas de formação e 
educação de modo a assegurar que a mão-de-obra possa ajustar os seus conhecimentos às 
necessidades do mercado de trabalho de uma economia sustentável assente em modelos 
de formação baseados no saber-fazer;

17. Solicita aos Estados-Membros que adaptem a oferta de cursos de formação e as 
estratégias de aprendizagem ao longo da vida às necessidades dos trabalhadores mais 
experientes, de modo a garantir elevadas taxas de participação na vida activa também 
para além dos 55 anos de idade;

18. Solicita aos Estados-Membros e aos parceiros sociais que estabeleçam quotas, sistemas
de recrutamento selectivos, cursos de aprendizagem especializados e iniciativas de 
formação para mulheres;

19. Recomenda que o objectivo do Fundo de Ajustamento à Globalização seja redireccionado 
para a promoção de uma economia sustentável;

20. Insta os Estados-Membros a estabelecer Fundos de Transição para gerir as necessidades 
de competências, os quais poderiam ser financiados através de um imposto Tobin sobre 
as transacções nos mercados financeiros, de impostos sobre emissões de carbono e de
impostos verdes, de receitas dos leilões de direitos de emissões e de direitos de emissões 
não utilizados no período entre 2008 e 2013;

21. Exorta a UE e os Estados-Membros a tornar a promoção da adaptabilidade a uma 
economia sustentável um dos objectivos do Fundo Social Europeu;

22. Recorda que a dimensão da sustentabilidade não se deve limitar à formação em empregos 
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relacionados com o ambiente, devendo antes ser incorporada em todos os programas de 
formação e passar a constituir um requisito prévio para o financiamento;

Mudança justa no plano social

23. Exorta a UE e os Estados-Membros a criarem condições de enquadramento para uma 
transformação socialmente justa que permita minimizar os riscos da mudança para os 
trabalhadores e optimizar os respectivos benefícios;

24. Salienta que os custos decorrentes da falta de uma gestão da transformação são muito 
superiores aos de investimentos antecipatórios; exorta a Comissão, os Estados-Membros 
e os parceiros sociais a assumir solidariamente a responsabilidade por uma gestão da 
transformação com carácter preventivo;

25. Recorda que a promoção e o apoio a convenções colectivas para antecipar a mudança e 
evitar suspensões de actividades e despedimentos, a par do reforço da segurança social, 
de sistemas de apoio aos rendimentos e de iniciativas de formação sectoriais pró-activas,
constituem medidas de prevenção cruciais;

26. Realça que, para que a transição seja justa em termos sociais, os trabalhadores devem ter 
um papel de parceiros participantes no processo; apela ao envolvimento de
"representantes verdes" dos sindicatos nas empresas, os quais participariam activamente 
nos esforços para tornar mais "verdes" os seus postos de trabalho, empresas e sectores;

27. Insta os Estados-Membros e os parceiros sociais a cooperarem de modo estruturado com 
as partes interessadas no domínio do ambiente, incluindo as ONG, na gestão da transição;

28. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O compromisso da UE de garantir a sustentabilidade

Em Dezembro de 2009, o Conselho Europeu, nas suas conclusões sobre a nova "Estratégia da 
União Europeia para o Desenvolvimento Sustentável"1, considerou que o desenvolvimento é 
sustentável quando permite satisfazer as necessidades da geração actual sem ameaçar a 
capacidade de gerações futuras de satisfazerem as suas necessidades. As referidas conclusões 
enunciam sete desafios centrais: alterações climáticas e energias compatíveis com o ambiente, 
sustentabilidade nos transportes, sustentabilidade no consumo e na produção, exploração de 
recursos naturais com preservação das substâncias de base, saúde pública, integração social, 
desenvolvimento demográfico, bem como migração e pobreza no mundo. Os princípios 
directores da estratégia são a defesa integrada dos interesses económicos, sociais e ecológicos, 
uma intensificação do diálogo social, o fortalecimento da responsabilidade das empresas e os 
princípios da prevenção e do poluidor-pagador. Além disso, a decisão do Conselho prevê 
investimentos no capital humano, social e ambiental, inovações tecnológicas e novos serviços 
ecológicos, com o intuito de estabelecer, a longo prazo, condições favoráveis à 
competitividade, ao bem-estar, à coesão social, a postos de trabalho de qualidade e a uma 
melhor protecção ambiental.

Em 2009, o Conselho confirmou igualmente o compromisso da UE de participar de modo 
decisivo no combate ao fenómeno crescente de aquecimento global. Nas suas decisões, a UE
comprometeu-se a levar a cabo uma redução das emissões de gases com efeito de estufa de, 
no mínimo, 20% até 2020 e, até ao mesmo ano, cobrir 20% das suas necessidades energéticas 
com energias renováveis. De acordo com um estudo do IPCC, só será possível limitar o 
aquecimento global a 2ºC se, até 2050, os países industrializados conseguirem reduzir 80 a 
90% do volume de emissões de gases com efeito de estufa que registaram em 19902. Para a 
União Europeia, isso significa que será necessário acelerar consideravelmente os esforços no 
domínio das energias renováveis e da eficiência energética.

O que são postos de trabalho verdes? 

A definição do Conselho do conceito de desenvolvimento sustentável evidencia claramente 
que estão em causa quase todos os sectores relevantes da indústria e dos serviços. Por esse 
motivo, o presente relatório segue a abrangente definição da OIT do conceito de postos de 
trabalho verdes.3 De acordo com essa definição, os referidos postos de trabalho não são 
apenas os que pertencem a sectores de actividade directamente ligados à protecção do 
ambiente. Pelo contrário, considera-se que um posto de trabalho é verde quando presta um 
contributo para a viragem para uma gestão económica sustentável, concorre para a poupança 
                                               
1 Conclusões do Conselho Europeu de 10 e 11 de Dezembro de 2009.

2 IPCC: Alterações Climáticas 2007: Relatório de Síntese. Contribuição dos Grupos de Trabalho I, II e III para o 
Quarto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, Equipa de Redacção 
Principal, Pachauri, R.K. e Reisinger, A. (Eds.), IPCC, Genebra, Suíça.

3 Nota expositiva da OIT, intitulada "Global Challenges for Sustainable Development: Strategies for Green 
Jobs", Conferência dos Ministros do Trabalho e do Emprego do G8, Niigata, Japão, de 11 a 13 de Maio 2008.
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de energia, utiliza energia renovável, poupa recursos naturais e preserva e recupera os 
ecossistemas e a biodiversidade, evitando a produção de resíduos e a poluição atmosférica. 

Com base nesta definição, a relatora não partilha a opinião da Comissão de que é sobretudo 
nas tecnologias de ponta que poderemos encontrar postos de trabalho verdes, preferindo 
seguir as conclusões da OIT de que todas as áreas de qualificação são afectadas de modo 
determinante pela transição para uma maior sustentabilidade, o que conduz a uma outra 
análise das necessidades de formação básica e contínua e de formação em ecologia de uma 
forma geral.

Optimizar o potencial de criação de emprego

O impacto colateral positivo do desenvolvimento e da promoção do sector das energias 
renováveis e da eficiência energética é enorme. Com efeito, o estudo da Greenpeace1 indica 
que o sector da energia renovável e da eficiência energética tem capacidade para gerar mais 
de 8 milhões de novos postos de trabalho em todo o mundo.

A experiência na Alemanha confirma estes prognósticos e mostra claramente que o forte 
desenvolvimento do sector das energias renováveis tem um efeito imediato de criação de 
emprego. Na Alemanha, a lei sobre as energias renováveis deu origem a 250 000 novos postos 
de trabalho. Aquele país assume, assim, um papel pioneiro neste domínio em comparação 
com os restantes países no plano internacional. Incluindo os efeitos indirectos de criação de 
postos de trabalho, a dita lei assegurou, desde a sua entrada em vigor no ano de 2000, um 
aumento contínuo da taxa de emprego; os prognósticos partem de um aumento de 400 000 
trabalhadores até 2020. O que não foi tido em consideração nos modelos de cálculo indicados 
pela Comissão Europeia em valores líquidos no seu estudo sobre a situação do emprego na 
Europa em 20092 foi o facto de o aumento da taxa de emprego nos novos sectores 
sustentáveis, como o das energias renováveis que se verificou na Alemanha, ter sido 
estabilizado adicionalmente através de um volume crescente de exportações. A Comissão 
apurou os seus dados de crescimento líquido acima de tudo a partir do mercado interno da 
UE, esquecendo o potencial que se oferece à Europa graças a um papel pioneiro à escala 
mundial na viragem para uma economia sustentável. 

No entanto, o sucesso do exemplo alemão prende-se de modo decisivo com o facto de a lei 
alemã das energias renováveis, ou Erneuerbare Energiengesetz (EEG), relativa ao passe 
energético e aos programas de crédito patrocinados pelos poderes públicos, ter oferecido aos 
investidores condições de enquadramento a longo prazo e fiáveis. Sem estes manifestos 
acertos de agulhas nos planos político e financeiro, não é possível desenvolver o potencial de 
criação de emprego. 

Entretanto, há outros países da UE que seguem o exemplo alemão. A União Europeia precisa, 
por conseguinte, de incorporar as obrigações de criação de condições de enquadramento 
fiáveis na estratégia Europa 2020 e avançar, a breve trecho, com iniciativas legislativas. Os 
Estados-Membros deverão rapidamente apanhar o passo no âmbito das suas competências. 

                                               
1 Relatório da Greenpeace e do Conselho Europeu da Energia Renovável (EREC), de 2009, intitulado 'Working 
for the climate: renewable energy and the green job revolution',
2 Relatório 'Employment in Europe 2009' da Comissão Europeia.
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Isso significa também que a viragem para uma economia sustentável deverá ficar fortemente 
ancorada no centro de todos os processos de adjudicação pública de contratos da UE, 
sobretudo no contexto dos Fundos Estruturais. Nos próximos dez anos, precisaremos de
impulsionar sistematicamente os necessários investimentos.

O potencial real de criação de emprego de um desenvolvimento sustentável é difícil de medir 
e os estudos referidos na parte introdutória do presente relatório são relativamente vagos no 
que respeita a dados concretos e contradizem-se em parte. Existem demasiadas disparidades 
nos cálculos consoante as condições de enquadramento. Essa situação também se encontra 
patente no caso do sector dos transportes.

O estudo do UNEP1 examina a mudança da mobilidade urbana, passando do transporte 
motorizado individual para sistemas eficientes de transportes públicos suburbanos, indicando
um multiplicador do potencial de criação de emprego de 2,5 a 4,1. Contudo, com os cenários 
de medidas de apoio que a Comissão tem vindo a praticar, o sector dos transportes públicos 
suburbanos passa a ser alvo de enorme pressão. Enquanto para o desenvolvimento de 
automóveis eléctricos existe um enorme volume de meios de investigação e industriais à 
disposição, o sector dos transportes públicos e os respectivos meios de transporte são 
excluídos dos programas de apoio. No espaço urbano, ambas as formas de mobilidade
competem directamente entre si. O eventual potencial de criação de emprego da mobilidade 
sustentável só poderá desenvolver-se realmente se for apoiado pelas necessárias condições de 
enquadramento políticas e decisões financeiras. À semelhança dos transportes públicos, 
também os sectores da distribuição e da prestação de serviços de apoio ao transporte em 
bicicleta possuem um potencial de geração de novos postos de trabalho. Na avaliação 
ecológica, ambas essas formas de mobilidade se situam à frente dos automóveis de motor 
eléctrico.

Uma nova economia sustentável para uma Europa social e inclusiva

A transição para uma economia sustentável não constitui apenas uma necessidade ecológica, 
devendo antes fazer parte, também, da nossa estratégia para uma Europa social. Uma 
mudança bem-sucedida depende, em grande medida, da aceitação dos cidadãos europeus e 
essa aceitação só pode ser alcançada quando conseguirmos mostrar que as nossas estratégias 
para a transição para uma economia sustentável são concebidas de um modo justo em termos 
sociais, conduzindo, a longo prazo, a taxas de emprego mais elevadas, a melhores condições 
de trabalho e a uma segurança social reforçada. O objectivo de uma nova economia 
sustentável deve consistir numa sustentabilidade social e ecológica, e a gestão da 
transformação justa do ponto de vista social é a pedra basilar de semelhante estratégia.

Trabalho de qualidade

Coloca-se acima de tudo a questão da qualidade dos postos de trabalho. Em especial no nível 
de qualificação inferior, cresce o número de contratos de trabalho precários. Tendo em conta a
definição abrangente do Conselho Europeu do conceito de desenvolvimento sustentável, a 

                                               
1 Iniciativa dos empregos verdes lançada em 2008 pelo UNEP, a OIT, a IOE e a ITUC, intitulada 'Green Jobs: 
Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World'.
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relatora considera que o objectivo do presente relatório não consiste meramente numa 
apreciação numérica do potencial de criação de emprego verde, mas analisou também a
questão de saber como poderão ser garantidas boas condições de trabalho para postos de 
trabalho verdes e como a transição para uma economia sustentável poderá ocorrer de uma 
forma justa no plano social.

Nas pesquisas de preparação do presente relatório, tornou-se rapidamente evidente que o 
aspecto das condições de trabalho nos novos ramos de actividade constitui um elemento 
fundamental. Tanto os trabalhadores do sector da energia solar que operam, por exemplo, na 
zonal oriental da Alemanha, como os representantes da indústria da energia eólica se queixam 
de uma forte pressão no que respeita aos índices de produtividade, o que, a par da pressão da 
concorrência internacional, conduz à prática de baixos salários e a más condições de trabalho. 
Nestas condições, torna-se particularmente difícil convencer trabalhadores a mudar de ramo e, 
por exemplo, fazê-los abandonar a exploração de carvão, que conseguiu, ao longo de toda 
uma tradição, assegurar boas condições de trabalho e segurança social. Em conversas com 
confederações patronais e sindicatos, foi possível constatar que o principal problema nestes 
novos sectores se deve à falta de estruturas de representação de ambos os lados. Já existem 
projectos pioneiros que procuram promover a instituição de semelhantes estruturas, e o meu 
relatório apoia claramente tais esforços.

Exigências de qualificação

Uma mudança socialmente justa implica também abordar a questão da formação básica e 
contínua das pessoas. Por um lado, trata-se de garantir que o potencial de geração de emprego 
da economia verde também pode ser aproveitado. Só quando existirem trabalhadores e 
trabalhadoras com uma formação básica e especializada à altura das necessidades se poderá 
explorar o potencial de crescimento em determinados sectores. Por outro lado, importa 
garantir que a mudança constitui uma oportunidade para todos: jovens e idosos, mulheres, 
pessoas integradas e não no mercado de trabalho. Ainda não é possível afirmar hoje com total 
certeza que qualificações serão necessárias e em que medida. Sabe-se, porém, que teremos de 
orientar, em antecipação, ofertas de formação básica e contínua, bem como estratégias de 
aprendizagem ao longo da vida, para o princípio da sustentabilidade. Serão necessários 
programas concebidos à medida para garantir que, por exemplo, também uma trabalhadora 
que durante 30 exerceu as suas funções na exploração do carvão terá a oportunidade de 
participar na mudança. De modo a gerir com êxito a grande falta de qualificações e de cursos 
de reconversão profissional e de especialização, convirá examinar quais os grupos de 
trabalhadores e de requerentes de emprego que carecem de um apoio especial e planificar as 
medidas adequadas.

Uma transição socialmente justa

A mudança requer um elevado grau de flexibilidade e, em determinados casos, mesmo de 
mobilidade. O exemplo da Dinamarca, muitas vezes citado, mostra que as pessoas encaram 
um elevado nível de flexibilidade no mercado de trabalho como uma oportunidade e não 
como um perigo, se os sistemas públicos garantem a segurança social e existem parcerias 
sociais fortes, e se lhes são oferecidas novas perspectivas através de uma gestão antecipatória
das qualificações. Constitui condição essencial de sucesso da mudança para uma economia
sustentável o facto de, nas fases de transformação exigidas, os trabalhadores e as 
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trabalhadoras usufruírem da protecção da segurança social.


