
 
Economia verde: UE quer transição justa para todas
as regiões
 

Passar a uma economia verde é um grande desafio para as regiões dependentes de
carbono. Descubra como o Fundo para uma Transição Justa pode ajudar.
 
A União Europeia (UE) está empenhada em alcançar a neutralidade em termos climáticos até
2050, tendo integrado esse objetivo em todas as suas políticas no âmbito do Pacto Ecológico
Europeu e para fazer face às alterações climáticas. Esta meta ambiciosa exige uma transição
para uma economia baixa em carbono e é um desafio para os territórios que dependem
principalmente de combustíveis fósseis e indústrias com utilização intensiva de carbono.
 
Saiba mais sobre a luta da UE contra as alterações climáticas.
 
No sentido de mitigar os impactos socio-económicos e ambientais desta transição, a Comissão
Europeia propôs em janeiro de 2020 o Fundo para uma Transição Justa (FTJ), ao abrigo do
plano de financiamento climático do Pacto Ecológico Europeu no valor de um bilião de euros. O
Parlamento deverá votar sobre a criação do Fundo para uma Transição Justa durante a
sessão plenária de setembro. 
 
 
 
Um orçamento adaptado para as regiões europeias
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Fundo para uma Transição Justa
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/from-coal-to-clean-europe-s-green-transition_N01-PUB-200916-FUND_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/from-coal-to-clean-europe-s-green-transition_N01-PUB-200916-FUND_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/cambio-climatico/20190926STO62270/o-que-e-a-neutralidade-das-emissoes-de-carbono-como-pode-ser-atingida-ate-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/cambio-climatico/20190926STO62270/o-que-e-a-neutralidade-das-emissoes-de-carbono-como-pode-ser-atingida-ate-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/climate-change/20200618STO81513/green-deal-key-to-a-climate-neutral-and-sustainable-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/climate-change/20200618STO81513/green-deal-key-to-a-climate-neutral-and-sustainable-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/cambio-climatico/20180305STO99003/reducao-das-emissoes-de-carbono-metas-e-iniciativas-da-uniao-europeia
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/cambio-climatico/20180703STO07129/as-respostas-da-ue-as-alteracoes-climaticas
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/cambio-climatico/20200109STO69927/a-europa-quer-investir-um-biliao-de-euros-para-travar-as-alteracoes-climaticas


O Parlamento Europeu (PE) aprovou o Fundo para uma Transição Justa na sessão plenária de
maio, endossando assim o acordo alcançado com o Conselho em dezembro de 2020 sobre um
pacote de 17,5 mil milhões de euros. Perfazem o montante total, os 7,5 mil milhões de euros
provenientes do orçamento de longo prazo da UE para 2021-2027 e os 10 mil milhões de euros
ao abrigo do Instrumento de Recuperação da UE.
 
Todos os Estados-Membros podem aceder a financiamento, mas os recursos serão
concentrados nas regiões que enfrentam os maiores desafios: regiões com elevada
intensidade em termos de carbono, com maior recurso a combustíveis fósseis (carvão, lenhite,
turfa e xisto betuminoso). O nível de riqueza do país também será tido em conta.
 
O pacote do JTF prevê:
 
• uma taxa de co-financiamento de até 85% para as regiões menos desenvolvidas, 70% para
as regiões em transição e 50% para as regiões mais desenvolvidas
 
• apoio excepcional às empresas em dificuldade, em conformidade com as regras temporárias
da UE em matéria de auxílios estatais
 
• um pedido para que os países da UE se concentrem em apoiar as regiões ultraperiféricas e
insulares e atribuam montantes específicos das suas dotações nacionais, no âmbito dos seus
planos de transição
 
Será introduzido um 'Mecanismo de Gratificação Verde', graças à iniciativa do Parlamento,
caso o fundo receba mais recursos após 31 de dezembro de 2024. Tais verbas adicionais
seriam distribuídas entre os países da UE, sendo que aqueles que conseguirem reduzir as
emissões industriais de gases com efeito de estufa deveriam receber uma parcela maior do
financiamento. 
 
 
No entanto, a incineração de resíduos, o desmantelamento ou a construção de centrais
nucleares, as atividades associadas aos produtos do tabaco e os investimentos em
combustíveis fósseis ficarão excluídos do apoio do FTJ.
 
 
 
A caminho de uma nova era sustentável sem excluir ninguém
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210517IPR04110/EU17-5-mil-milhoes-para-garantir-que-ninguem-fique-para-tras-na-transicao-verde
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210517IPR04110/EU17-5-mil-milhoes-para-garantir-que-ninguem-fique-para-tras-na-transicao-verde
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201207IPR93210/deal-on-financing-a-just-energy-transition-in-eu-regions
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/quadro-financeiro-plurianual
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/quadro-financeiro-plurianual/20200513STO79012/covid-19-o-plano-da-ue-para-a-recuperacao-economica


A Plataforma para uma Transição Justa

Para onde será canalizado o investimento do JTF:
• PME, microempresas, incubadoras de empresas, universidades e instituições públicas de
investigação

• inovação digital e atividades nas áreas da educação e da inclusão social

• energia limpa a preços acessíveis, redução de emissões, eficiência energética, energia
renovável e tecnologias de armazenamento de energia

• produção de calor para aquecimento urbano à base de energias renováveis

• mobilidade local sustentável e inteligente

• economia circular, incluindo a prevenção, redução, eficiência de recursos, reutilização,
reparação e reciclagem de resíduos

• transformação das instalações existentes com utilização intensiva de carbono

• valorização e requalificação de trabalhadores para empregos alternativos

• assistência na procura de emprego
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Em junho de 2020, a Comissão lançou a Plataforma Europeia para uma Transição Justa, para
dar apoio às partes interessadas, públicas e privadas, das regiões carboníferas e de outras
regiões com utilização intensiva de carbono. A plataforma vai incluir uma base de dados
constituída de projetos e peritos, bem como permitir a partilha de informações e de
aconselhamento técnico.
 
Contexto 
Em março de 2018, o Parlamento solicitou a criação de um fundo abrangente a fim de apoiar
uma transição justa no setor energético.
 
Em janeiro de 2020, a Comissão propôs o Fundo para uma Transição Justa para apoiar as
regiões mais afetadas por essa transição.
 
Em julho do mesmo ano, os líderes da UE chegaram a acordo sobre um montante mais
reduzido para o plano de recuperação e o quadro financeiro plurianual para 2021-2027, uma
posição que recebeu várias críticas da parte dos eurodeputados.
 
Durante uma sessão plenária em 23 de julho de 2020, o Parlamento desafiou o Conselho a
justificar as reduções maciças nos orçamentos do Fundo para uma Transição Justa e da
InvestEU no contexto do Pacto Ecológico - uma prioridade a longo prazo da UE que não deve
ser colocada em risco.
 
O acordo entre o Parlamento e o Conselho em dezembro de 2020 foi confirmado pelos
Estados-Membros no Conselho a 25 de fevereiro de 2021.
 
Para saber mais
Processo legislativo do Fundo para uma Transição Justa
Comunicado da Comissão parlamentar REGI: Acordo sobre o financiamento de uma transição
energética justa nas regiões da UE (9 de dezembro de 2020, EN)
Comunicado da Comissão parlamentar REGI: PE reclama mais apoio para ajudar as regiões
na transição energética (17 de setembro de 2020)
Comunicado da Comissão parlamentar REGI: Transição justa nas regiões da UE: apoio às
pessoas, economia e ambiente (6 de julho de 2020, EN)
Infografia do EPRS (PE): Um Fundo para uma Transição Justa para as regiões da UE com
impacto neutro no clima (outubro de 2020, EN)
Estudo do PE: Fundo para uma Transição Justa (julho de 2020, EN)
Estudo requerido pela REGI: Avaliação da proposta sobre o Fundo para uma Transição Justa
(fevereiro de 2020,EN)
Estudo requerido pela  BUDG: Fundo para uma Transição Justa - Como o orçamento da UE
pode ajudar na transição necessária dos combustíveis fósseis à energia sustentável (abril de
2020,EN)
Proposta alterada da CE: Orçamento da UE para a recuperação: perguntas e respostas sobre
o Mecanismo para uma Transição Justa (28 de maio de 2020)
Proposta inicial da CE: Explicação do Plano de Investimento do Pacto Ecológico Europeu e do
Mecanismo para uma Transição Justa (14 de janeiro de 2020)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0075&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0075&from=PT
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/fs_20_50
https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/european-council/2020/07/17-21/
https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/european-council/2020/07/17-21/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/quadro-financeiro-plurianual/20200722IPR83804/cimeira-acordo-sobre-orcamento-tem-de-ser-melhorado-para-obter-aprovacao-do-pe
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/quadro-financeiro-plurianual/20200722IPR83804/cimeira-acordo-sobre-orcamento-tem-de-ser-melhorado-para-obter-aprovacao-do-pe
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6183-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6183-2021-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-regional-development-regi/file-just-transition-fund
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201207IPR93210/deal-on-financing-a-just-energy-transition-in-eu-regions
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201207IPR93210/deal-on-financing-a-just-energy-transition-in-eu-regions
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200910IPR86816/pe-reclama-mais-apoio-para-ajudar-as-regioes-na-transicao-energetica
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200910IPR86816/pe-reclama-mais-apoio-para-ajudar-as-regioes-na-transicao-energetica
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200703IPR82625/just-transition-in-eu-regions-support-to-people-economy-and-environment
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200703IPR82625/just-transition-in-eu-regions-support-to-people-economy-and-environment
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652015/EPRS_BRI(2020)652015_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652015/EPRS_BRI(2020)652015_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/629213/IPOL_BRI(2020)629213_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/629213/IPOL_BRI(2020)629213_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651444/IPOL_STU(2020)651444_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651444/IPOL_STU(2020)651444_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651444/IPOL_STU(2020)651444_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/QANDA_20_931
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/QANDA_20_931
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/qanda_20_24
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/qanda_20_24

