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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a ecoinovação - emprego e crescimento através da polícia ambiental
(2012/2294(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão «Europa 2020: Estratégia para um 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo» (COM(2010)2020),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão «Inovação para um futuro sustentável —
Plano de ação sobre ecoinovação (EcoAP)» (COM(2011)0899),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão «Iniciativa emblemática no quadro da 
estratégia "Europa 2020": "União da Inovação"» (COM(2010)0546),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão «Uma Europa eficiente em termos de 
recursos – Iniciativa emblemática da Estratégia Europa 2020» (COM(2011)0021),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão «Promoção de Tecnologias para o 
Desenvolvimento Sustentável: Plano de Ação sobre Tecnologias Ambientais da União 
Europeia» (COM(2004)0038),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão «Uma visão estratégica para a normalização 
europeia: reforçar e acelerar o crescimento sustentável da economia europeia até 2020» 
(COM(2011)0311),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão «Conferência Rio+20: Rumo a uma 
economia ecológica e a uma melhor governação» (COM(2011)0363),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão «Roteiro de transição para uma economia 
hipocarbónica competitiva em 2050» (COM(2011)0112),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão «Agenda para Novas Competências e 
Empregos: Um contributo europeu para o pleno emprego» (COM(2010)0682),

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece o Horizonte 2020 – Programa-Quadro de Investigação e Inovação (2014-2020) 
(COM(2011)0809),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão «Horizonte 2020 – Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação» (COM(2011)0808),

– Tendo em conta o Livro Branco da Comissão «Adaptação às alterações climáticas: para 
um quadro de ação europeu» (COM(2009)0147),

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão «Dos Desafios às Oportunidades: Para um 
Quadro Estratégico Comum de Financiamento da Investigação e Inovação da UE» 
(COM(2011)0048),
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– Tendo em conta a sua Resolução, de 11 de novembro de 2010, sobre as parcerias 
europeias de inovação no âmbito da iniciativa emblemática «União da Inovação»1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 24 de maio de 2012, sobre uma Europa eficiente na 
utilização de recursos2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 29 de setembro de 2011, sobre a elaboração de uma 
posição comum da UE tendo em vista a Conferência das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável (Rio+20)3,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de março de 2012, sobre um Roteiro de transição 
para uma economia hipocarbónica competitiva em 20504,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 10 de fevereiro de 2011, sobre o financiamento 
inovador a nível global e europeu5,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 8 de junho de 2011, sobre «Investir no futuro: um 
novo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para uma Europa competitiva, sustentável e 
inclusiva»6,

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho que estabelece o Programa Específico 
de execução do Horizonte 2020 – Programa-Quadro de Investigação e Inovação (2014 -
2020) (COM(2011)0811),

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) (COM(2011)0874),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 12 de maio de 2011, sobre a «União da Inovação: 
transformar a Europa para um mundo pós-crise»7,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 14 de junho de 2012, sobre «Uma recuperação 
geradora de emprego»8,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 7 de setembro de 2010, sobre o desenvolvimento do 
potencial de emprego de uma nova economia sustentável9,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 11 de setembro de 2012, sobre o papel das mulheres 
na economia ecológica10,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 6 de maio de 2010, sobre o Livro Branco da 

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA (2010)0398.
2 Textos Aprovados, P7_TA (2012)0223.
3 Textos Aprovados, P7_TA (2011)0430.
4 Textos Aprovados, P7_TA (2012)0086.
5 Textos Aprovados, P7_TA (2010)0080.
6 Textos Aprovados, P7_TA (2011)0266.
7 Textos Aprovados, P7_TA (2011)0236.
8 Textos Aprovados, P7_TA (2012)0260.
9 Textos Aprovados, P7_TA (2010)0299.
10 Textos Aprovados, P7_TA (2012)0321.
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Comissão: «Adaptação às alterações climáticas: para um quadro de ação europeu»1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 27 de setembro de 2011, sobre o Livro Verde 
intitulado «Dos Desafios às Oportunidades: Para um Quadro Estratégico Comum de 
Financiamento da Investigação e Inovação da UE»2,

– Tendo em conta o relatório Flash Eurobarómetro n.º 315, intitulado «Attitudes of 
European entrepreneurs towards eco-innovation», de março de 2011,

– Tendo em conta a Iniciativa dos Empregos Verdes de 2008, lançada pelo PNUA, a OIT, a 
OIE e a CSI, intitulada «Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon 
World»,

– Tendo em conta o relatório de 2009 do Greenpeace e do Conselho Europeu das Energias 
Renováveis (CEER), 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 para o 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 artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e da Comissão 
do Desenvolvimento Regional (A7-0000/2013),

A. Considerando que um ambiente limpo e saudável, a par de uma economia forte e 
competitiva, constitui uma condição prévia para manter a prosperidade e uma elevada 
qualidade de vida na Europa;

B. Considerando que a dimensão da crise representa uma oportunidade única e histórica para 
procedermos a mudanças transformadoras nas nossas economias que abram caminho a um 
desenvolvimento a longo prazo verdadeiramente sustentável e socialmente justo; 

C. Considerando que o crescimento das tecnologias ecológicas nos últimos anos evidenciou 
que o investimento no crescimento verde não representa uma obrigação dispendiosa, mas 
uma importante oportunidade económica; considerando que, embora quase todos os 
setores tenham sofrido grandes perdas por culpa da recessão, o setor verde, apesar de ter 
registado também uma quebra no crescimento, continua a crescer;

D. Considerando que é necessário substituir a atual economia baseada numa utilização 
intensiva de recursos por outra eficiente nessa utilização, através da transformação das 
indústrias já estabelecidas em indústrias verdes de elevado valor acrescentado e geradoras 
de postos de trabalho, protegendo em simultâneo o ambiente; 

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA (2010)0154.
2 Textos Aprovados, P7_TA (2011)0401.
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E. Considerando que as soluções amigas do ambiente irão atrair uma nova geração de 
fabricação e serviços de alta tecnologia, aumentar a competitividade europeia e criar 
novos postos de trabalho altamente qualificados; 

F. Considerando que, com o apoio a novos processos que tornam os processos produtivos 
menos poluentes, a novos métodos de gestão, a novas tecnologias e a novos serviços que 
tornam as empresas mais ecológicas, a ecoinovação contribui para que a Europa aproveite 
ao máximo as suas oportunidades e enfrente os desafios com que atualmente se depara; 

G. Considerando que a Europa é líder no desenvolvimento de novas tecnologias; 
considerando que existem muitos obstáculos ao desenvolvimento e a uma utilização mais 
generalizada das tecnologias ambientais, entre as quais a fixação nas tecnologias 
existentes, os sinais dados pelos preços, que favorecem soluções ecologicamente menos 
eficientes, a dificuldade de acesso ao financiamento e a reduzida consciencialização dos 
consumidores; considerando, por conseguinte, que o desafio reside em aperfeiçoar o 
desempenho ambiental global dos produtos ao longo do seu ciclo de vida, aumentar a 
procura de melhores produtos e tecnologias produtivas e ajudar os consumidores a fazer 
escolhas informadas;

H. Considerando que as indústrias ecológicas geram hoje 3,4 milhões de empregos e um 
volume de negócios anual estimado em 319 mil milhões de euros; considerando que, em 
muitos países, o setor das tecnologias verdes é já ou será em breve o maior empregador; 

I. Considerando que o painel de avaliação da ecoinovação 2010 (Eco-IS) dá conta de um 
desempenho favorável da ecoinovação em vários Estados-Membros, mas que, não 
obstante, nenhum país ou grupo de países da UE pode, neste momento, ser apontado como 
modelo em termos de desempenho no domínio da ecoinovação na UE; 

J. Considerando que o relatório Flash Eurobarómetro n.º 315 de 2011, sobre as atitudes dos 
empresários europeus face à ecoinovação, revela que as PME enfrentam um aumento dos 
custos dos materiais, se bem que a maioria tenha introduzido métodos ou processos 
produtivos novos ou significativamente melhorados de cariz ecoinovador para reduzir 
esses custos, e se veem igualmente confrontadas com problemas como o acesso 
insuficiente às subvenções e aos incentivos fiscais existentes e a incerteza que caracteriza 
a procura do mercado; 

K. Considerando que a medição da ecoinovação é um requisito essencial para acompanhar e 
avaliar o desempenho e os progressos dos Estados-Membros no sentido de um 
crescimento inteligente e sustentável na Europa, mas que os dados disponíveis sobre a 
ecoinovação são limitados e a sua qualidade varia significativamente em função dos 
indicadores; 

L. Considerando que os decisores políticos e outras partes interessadas têm diferentes 
perceções do que representa a ecoinovação e dos objetivos que deve alcançar; 

M. Considerando que existem diferentes critérios de avaliação utilizados para definir os 
«empregos verdes inteligentes» (por exemplo, na aceção das definições da OIT, do 
PNUA, do CEDEFOP, da OCDE ou do Eurostat), que poderão dar origem a estatísticas 
divergentes sobre o emprego e o crescimento verdes; 
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N. Considerando que, para o período 2014-2020, o novo programa Horizonte 2020 de 
investigação e inovação da UE é o instrumento financeiro de execução da «União da 
Inovação»; considerando que, no próximo quadro financeiro plurianual (QFP 2014-2020), 
a iniciativa em matéria de ecoinovação é também abrangida pelo Programa para o 
Ambiente e a Ação Climática 2014-2020 (LIFE);

Políticas gerais para a promoção do crescimento e de empregos inteligentes e 
sustentáveis

1. Exorta a Comissão a continuar a trabalhar numa visão da ecoinovação à escala da UE, no 
quadro da transição para uma economia hipocarbónica e eficiente em termos de recursos, 
mas também a centrar-se em objetivos, domínios prioritários e metas concretos; 

2. Convida a Comissão a desenvolver uma estratégia europeia para adequar as competências 
da mão de obra às necessidades do setor das tecnologias verdes, tendo em conta os 
diferentes subsetores e as respetivas necessidades de trabalhadores qualificados, e uma 
base de dados a nível da UE para os empregos verdes altamente qualificados; 

3. Considera que as empresas europeias inovadoras não precisam apenas de subsídios, mas 
também de melhor legislação, melhores ligações à investigação e de um melhor e mais 
diversificado acesso aos fundos e ao financiamento, desde subvenções a empréstimos e 
financiamento com capitais próprios; insta, deste modo, os Estados-Membros e a 
Comissão a criarem as condições adequadas a nível nacional e europeu; 

4. Salienta que a criação de emprego com base nas tecnologias verdes não deve cingir-se à 
produção de energias renováveis, ao aumento da eficiência energética e ao setor dos 
transportes, visto que o crescimento verde constitui uma oportunidade para todos os 
setores, que devem, portanto, equacionar as opções de desenvolvimento e sensibilizar 
mais os consumidores para a importância de comprarem produtos «verdes»;

5. Considera que uma nova economia sustentável da União Europeia tem de garantir um 
desenvolvimento económico e social equilibrado; solicita uma política industrial 
sustentável e ambiciosa, que coloque a ênfase na eficiência dos recursos; salienta que é 
necessário que a economia verde ofereça perspetivas de trabalho digno e bem remunerado, 
centrado na defesa do ambiente; 

6. Congratula-se com os atuais programas universitários ou de formação profissional 
focalizados na sustentabilidade ecológica, económica e social, e realça que há novas 
necessidades educativas a satisfazer com vista ao desenvolvimento de empregos 
sustentáveis; 

O conceito da ecoinovação

7. Saúda a Comunicação da Comissão «Inovação para um futuro sustentável — Plano de 
ação sobre ecoinovação (EcoAP)» (COM(2011) 0899),

8. Destaca a amplitude do conceito de ecoinovação, tendo em conta que se define como 
qualquer forma de inovação que vise o progresso através do objetivo do desenvolvimento 
sustentável, mediante a redução dos impactos negativos sobre o ambiente e a garantia de 
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uma utilização mais eficiente e responsável dos recursos; 

9. Convida a Comissão a proceder ao levantamento das diferentes perceções da ecoinovação 
e dos desafios que lhe estão associados, bem como a construir um entendimento comum 
sobre as diferentes oportunidades estratégicas que a ecoinovação deixa antever para o 
futuro;

10. Considera que a definição do Eurostat de «empregos verdes» (no setor dos bens e serviços 
ambientais), que, por exemplo, estipula que os produtos e tecnologias «verdes» devem ter 
como objetivo principal a proteção do ambiente ou a gestão de recursos, será útil para 
evitar estatísticas divergentes, mas entende ser necessário formular uma definição 
uniforme a nível da UE de empregos verdes e crescimento verde, que abarcaria também, 
por exemplo, o setor dos transportes públicos;

11. Destaca o potencial inexplorado da ecoinovação em matéria de ambiente, uma vez que se 
espera que possa contribuir para a redução das emissões de gases com efeito de estufa, 
graças, por exemplo, a um recurso mais frequente a materiais reciclados, ao fabrico de 
produtos de qualidade com menor impacto no ambiente e ao fomento de processos 
produtivos e serviços mais respeitadores do ambiente; sublinha a necessidade de ações 
orientadas para os obstáculos e as barreiras com que a comercialização da ecoinovação e a 
internacionalização destes produtos e serviços se deparam; 

12. Exorta a Comissão a desenvolver uma abordagem sistemática da política de ecoinovação, 
com um enquadramento sólido que crie condições equitativas para a ecoinovação nas 
empresas e uma infraestrutura que permita que empresas e consumidores façam escolhas 
sustentáveis;

A UE, os Estados-Membros e as regiões

13. Dado que a ecoinovação é um domínio de intervenção transversal cuja amplitude excede 
as capacidades próprias de qualquer ministério ou organismo, convida a Comissão e os 
Estados-Membros a fomentarem a cooperação entre ministérios e níveis políticos e a 
acompanharem com regularidade a aplicação das políticas em causa; 

14. Convida todos os intervenientes importantes a trabalharem conjuntamente em prol do 
crescimento, inovação e emprego em cada setor e a fazerem uso dos instrumentos 
existentes, nomeadamente: plataformas tecnológicas, painéis de peritos em competências, 
iniciativas tecnológicas conjuntas, mercados-piloto, agrupamentos empresariais e grupos 
industriais de alto nível; 

15. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a elaborarem nova legislação e a reforçarem a 
legislação vigente no domínio do desenvolvimento e utilização das energias renováveis e 
do aumento da eficiência energética, tendo em vista a segurança jurídica e a igualdade das 
condições de concorrência, bem como a promoção do investimento público e privado;

16. Convida os Estados-Membros a melhorarem a coordenação destas políticas e, em 
particular, a apoiarem a criação de parcerias regionais para o crescimento, a inovação e o 
emprego, bem como de iniciativas transfronteiriças;
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17. Solicita à Comissão que crie uma plataforma que permita aos Estados-Membros 
coordenarem os seus esforços com vista à criação de novos empregos e crescimento 
sustentáveis; 

18. Incentiva os Estados-Membros a procederem ao intercâmbio de experiências e das 
melhores práticas em matéria de oportunidades de emprego ao tratarem do impacto 
económico, social e ambiental das alterações climáticas; 

19. Recomenda que as autoridades regionais adotem estratégias de desenvolvimento, em 
conformidade com os objetivos da Estratégia UE 2020, com o objetivo de criar novos 
empregos numa economia sustentável; 

20. Entende que a legislação existente e proposta da UE em matéria de ambiente encerra um 
potencial considerável de criação de novos empregos em setores como o ar, os solos e a 
água, a energia, os serviços públicos, a agricultura, os transportes, a silvicultura e a gestão 
ambiental, exortando os Estados-Membros a procederem à sua aplicação;

21. Apela à criação de laços mais fortes entre a investigação básica e a inovação industrial, e 
entre a inovação e o processo de fabrico; insta a Comissão a realizar estudos de 
investigação/consultoria em matéria de ecoinovação em todos os Estados-Membros; 

Financiar a ecoinovação

22. Insta a Comissão e os Estados-Membros a eliminarem a médio prazo todos os subsídios e 
apoios financeiros aos combustíveis fósseis e a políticas ambientalmente insustentáveis;

23. Congratula-se com as possibilidades de financiamento da ecoinovação ao abrigo dos 
programas COSME, Horizonte 2020 e LIFE;

24. Exorta a Comissão a adotar os instrumentos necessários e a afetar recursos orçamentais 
suficientes para garantir uma transição suave entre os programas PCI e Horizonte 2020 no 
que respeita à ecoinovação;

25. Sublinha que, apesar de as atuais prioridades do convite à apresentação de propostas para 
a ecoinovação de 2012 do programa PCI estarem limitadas a alguns domínios específicos, 
a iniciativa em matéria de ecoinovação é um programa transversal que apoia projetos de 
ecoinovação em diferentes setores; reitera, por conseguinte, que todos os setores e
atividades empresariais devem ser elegíveis para a obtenção de financiamento; 

26. Convida a Comissão a, mais especificamente, programar recursos bem definidos, 
focalizados e reforçados para projetos de replicação comercial, capital de risco, 
estabelecimento de redes e internacionalização de ecoinovações e para a sua 
comercialização na União Europeia pelas PME, se possível com verbas orçamentais 
reservadas para a ecoinovação a título de garantia mínima;

27. Entende que, uma vez que os novos modelos de negócio estão a começar a abalar as 
cadeias de abastecimento tradicionais, a capacidade de compreender a globalização e os 
seus efeitos na economia e nas cadeias de abastecimento da UE durante o próximo 
período de financiamento deve estar melhor refletida nas prioridades da iniciativa em 
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matéria de ecoinovação; 

28. Sublinha que o reforço das dotações deve fazer-se acompanhar de uma simplificação dos 
procedimentos de financiamento;

29. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

Em tempos de crise económica, altas taxas de desemprego, elevados preços da energia, 
escassez de matérias-primas e dependência das importações, a sustentabilidade do 
crescimento económico e da criação de emprego revela-se fundamental para garantir a coesão 
social. A inovação é um fator essencial para a consecução deste objetivo, donde a necessidade 
de a promover. Uma das formas de o fazer é através da ecoinovação, conceito que alia a 
proteção do ambiente ao crescimento, à competitividade e à criação de emprego. 

As inovações respeitadoras do ambiente são essenciais nomeadamente para reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa, utilizar com mais eficiência recursos como a água e as 
matérias-primas, aumentar a utilização de materiais reciclados e fabricar produtos de 
qualidade com menor impacto no ambiente, bem como para desenvolver serviços e processos 
produtivos mais respeitadores do ambiente. 

A ecoinovação pode apresentar diversas formas como, por exemplo, um novo filtro para 
limpar as águas residuais, aço mais fino e mais resistente para reduzir os resíduos de 
matérias-primas ou um modelo de negócio virado para a venda de serviços de reparação em 
vez de produtos. Outros exemplos de ecoinovação são, igualmente, os projetos de partilha de 
bicicletas e veículos automóveis em curso num grande número de cidades europeias, como o 
Projeto Villo Velo em Bruxelas, Bélgica. 

Situação atual e desafios futuros

Presentemente, a Comissão promove a ecoinovação através de projetos de demonstração e de 
replicação comercial, instrumentos financeiros de mercado e parcerias público-privadas 
(PPP), ao abrigo do Programa-Quadro para a Competitividade e a Inovação (PCI). A fim de 
assegurar a continuidade entre o PCI e o programa Horizonte 2020, a proposta deste último 
integra também esses instrumentos. Logicamente, as medidas com metas específicas no 
domínio da ecoinovação devem ser englobadas pelos instrumentos financeiros «Acesso ao 
financiamento de risco» de garantia de dívida e de capital incluídos no programa 
Horizonte 2020.

A Comissão lançou o primeiro convite à apresentação de propostas de projetos de 
ecoinovação em 2008. Os domínios prioritários do convite à apresentação de propostas para a 
ecoinovação de 2012 são: a reciclagem de materiais, os produtos de construção sustentáveis, o 
setor da alimentação e bebidas, o setor hídrico e os negócios ambientais. Os próximos 
convites à apresentação de propostas deverão estender-se a todos os setores e atividades 
empresariais. 

O crescimento das tecnologias ecológicas nos últimos anos mostrou que o investimento no 
crescimento verde corresponde a uma importante oportunidade económica. Embora quase 
todos os setores tenham sofrido grandes perdas por culpa da recessão, o setor verde, apesar de 
ter registado também uma quebra no crescimento, continua a crescer. As ecoindústrias 
europeias apresentam um volume de negócios anual estimado em 319 mil milhões de euros 
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(2,5 % do PIB da UE) e empregam atualmente 3,4 milhões de pessoas. Entre 2004 e 2008, 
foram criados cerca de 600 000 novos empregos neste setor. A taxa de crescimento anual do 
emprego em todos os subsetores foi de aproximadamente 7 % entre 2000 e 2008. Com 30 % 
do volume de negócios mundial e 50 % da quota mundial no ramo da gestão dos recursos 
hídricos e dos resíduos, a UE afirma-se como um interveniente importante no processo da 
ecoinovação. 

Nos últimos anos, foram criados cerca de 1 milhão de novos empregos verdes e, em muitos 
países, o setor das tecnologias ecológicas (também designadas por «tecnologias limpas») é já 
um dos maiores empregadores da economia europeia. Prevê-se que, até 2020, o volume de 
negócios mundial do setor das tecnologias ecológicas duplique para 3100 milhões. Na 
Alemanha, este setor contribui já para 8 % do PIB, percentagem que deverá subir para os 
14 % até 2020. Na Áustria, por exemplo, 4,8 % dos trabalhadores ocupam empregos verdes, 
setor que, apesar da crise, cresceu 0,6 % de 2010 para 2011. 

Por falar em crescimento verde e empregos verdes, estes termos estão na base de uma grande 
variedade de interpretações divergentes na União Europeia. No passado, os empregos verdes 
eram conotados com a defesa da biodiversidade e do meio ambiente. Hoje, incluem outros 
domínios, como as tecnologias hipocarbónicas, a eficiência energética e o comércio do 
carbono. O termo «empregos verdes» é utilizado em contextos diferentes e para diferentes 
fins, facto que pode dar origem a distorções das estatísticas relativas ao crescimento verde. A 
Comissão Europeia emprega uma definição mais ampla do que o EUROSTAT, que estipula 
que os produtos e tecnologias «verdes» devem ter como objetivo principal a proteção do 
ambiente ou a gestão dos recursos. Assim, para evitar estatísticas enganosas sobre a sua 
evolução, deve ser formulada uma definição clara e mais limitada de empregos verdes e 
crescimento verde a nível da UE. Um primeiro passo no sentido de uma definição mais clara e 
aperfeiçoada consistiria na integração dos transportes públicos na definição do setor dos bens 
e serviços ambientais. De igual modo, o aperfeiçoamento da definição deverá passar pela 
inclusão de algumas normas mínimas em termos de condições de trabalho. Além disso, para 
garantir a relevância dos dados, é necessário calcular os efeitos líquidos sobre o emprego 
derivados da criação de empregos verdes e do crescimento verde.

Acresce ainda que, ao apoiarem novos processos, tecnologias e serviços para tornar as 
empresas mais sustentáveis e criar novos empregos verdes, tanto o legislador europeu como 
os Estados-Membros e as empresas devem ter presente que a ecoinovação não visa a criação 
de empregos verdes a qualquer custo. A ecoinovação deve ter sempre como princípios 
orientadores a existência de condições de trabalho socialmente adequadas e justas e a 
sustentabilidade ecológica, económica e social. 

O financiamento da ecoinovação

A UE desenvolveu uma gama de instrumentos centrados na inovação e no empreendedorismo 
ambiental. O Programa-Quadro para a Competitividade e a Inovação (PCI) da UE 
disponibiliza atualmente 433 milhões de euros para a promoção da ecoinovação. Existem 
também possibilidades de financiamento de serviços e tecnologias ambientais no âmbito do 
programa de financiamento LIFE+, o qual cofinancia projetos que contribuam para o 
desenvolvimento e a demonstração de abordagens políticas, tecnologias, métodos e 
instrumentos inovadores, dirigidos sobretudo para o setor público. Atualmente, há cerca de 
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200 milhões de euros destinados a apoiar projetos de replicação comercial no domínio da 
ecoinovação, visando o setor empresarial.

Para o período de 2014-2020, o novo programa Horizonte 2020 de investigação e inovação da 
UE é o instrumento financeiro de execução da «União da Inovação». No próximo quadro 
financeiro plurianual (QFP 2014-2020), a iniciativa em matéria de ecoinovação é também 
abrangida pelo Programa para o Ambiente e a Ação Climática 2014-2020 (LIFE), sob 
condição de não haver sobreposições com o programa Horizonte 2020.


