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Somos, com orgulho, Portugueses.
Mas é inquestionável que os jovens de hoje têm no seu ADN escrito: geração
made in Europe.
O jovem made in Europe é o jovem que, apesar da sua ambição pessoal,
preocupa-se com o bem comum, luta pelas causas em que acredita,
envolve-se na sociedade e tem uma participação cívica ativa. É o Jovem que
sabe que tem uma voz e que a pode usar através das inovações digitais com
as quais cresceu, e que sabe que o podem levar mais longe, a ele e aos seus
ideais. É o Jovem que quer apostar em Portugal, mas sabe as mais-valias dos
intercâmbios de experiências, culturas e conhecimentos, tornando-se assim
um cidadão do mundo, participando em programas como o Erasmus. Já não
olha para as fronteiras como barreiras, reconhecendo na diversidade a
unidade, trabalhando em qualquer cidade europeia sentindo-se parte dela.
Tem atenção especial às questões do ambiente, nomeadamente no âmbito da
sustentabilidade e alterações climáticas, porque quer garantir que este mundo
é possível de ser vivido pela sua descendência.
Este Jovem Made in Europe quer mais do que o apelo ao voto, mas um compromisso de quem se candidata com causas. Quer mais do que programas
políticos, mas ideias concretas para a Europa do dia a dia. Quer ir além do
voto e estar envolvido nas decisões, já não como seu sujeito passivo mas
como parte do processo da construção das soluções.
Estas propostas são pontos de partida para o debate. Não querem limitar
discursos, mas abrir espaços para a intervenção de todos os que querem
envolver-se e fazer parte de um movimento de construção de soluções jovens,
irreverentes e ambiciosas para um futuro melhor e para um papel mais liderante de Portugal na União Europeia. Os jovens Made in Europe sentem-se profundamente europeus porque são genuinamente portugueses. E não querem
apenas mais Portugal na Europa: querem um Portugal diferente na Europa,
para mudar o estado de coisas, com que estão naturalmente inconformados.
Estes são os grandes objectivos destas propostas. Apresentar uma visão
jovem daquilo que pode marcar a diferença em Portugal e na Europa, nos
próximos anos. Partir daqui para um movimento de participação de cada vez
mais jovens no processo de decisão. E criar um horizonte de esperança, que
leve mais jovens a votar nas próximas eleições europeias, mas sobretudo a
envolver-se e a intervir mais na política europeia. Isto faz-se com o compromisso de quem apresenta estas propostas aos jovens portugueses, mas
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sobretudo com o envolvimento dos jovens Made in Europe, que têm o dever
geracional de defender o ideal europeu. Um ideal que é mais que um projecto
político, mas uma escolha que esta geração tem de fazer para resgatar o seu
futuro.
A geração made in Europe somos nós. O jovem made in Europe és tu.
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1.1. EUROPEANA
A Europeana é uma biblioteca online, em que podemos encontrar obras, documentos e conteúdos audiovisuais de museus, galerias e livrarias. Neste momento esta rede tem cerca de 50 milhões de items culturais, de mais de 3700
1
livrarias, arquivos, museus e coleções. Os seus principais objetivos são o alargamento do acesso à cultura, através de meios digitais, bem como o aprofundamento do sentimento de identidade Europeia, funcionando esta plataforma
2
como espaço de partilha de uma herança cultural dos seus estados membros.
Por outro lado, face à realidade das fake news e das informações, cada vez
mais frequentes, de fontes não fidedignas, a Europeana poderá funcionar
como uma resposta da União Europeia (UE) a essa realidade, facultando informação confiável.
O conteúdo da mesma não se resume, no entanto, à Europa mas sim a todo o
mundo, estando os seus objetivos estabelecidos no 2015-2020 Strategy “We
3
transform the world with culture”. Esta é uma plataforma pouco conhecida e
por isso, pouco utilizada pelos jovens.
Assim, a JSD propõe um investimento e uma maior divulgação da Europeana.
Através de:
- Divulgação da Europeana através das redes sociais e também em escolas
e nas instituições de ensino superior.
- Investimento e atualização permanente dos conteúdos disponibilizados.
- Adaptação da plataforma Europeana à modernização das tecnologias de
informação e comunicação, melhorando a sua interface com os utilizadores.
- Criação de sinergias com programas europeus com objetivos conexos
(como o Europa Criativa ou o Europa Digital), de forma a alargar a divulgação e o acesso à Europeana e defender a introdução do máximo de
obras, documentos e conteúdos adquiridos, produzidos ou apoiados por
iniciativas europeias.
1. https://pro.europeana.eu/page/what-we-believe-in
2. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ten-years-europeana-bringing-europes-cultural-heritage-digital-age
3. http://strategy2020.europeana.eu/update/
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1.2. UNIFORMIZAÇÃO DA OFERTA DE CONTEÚDO POR PLATAFORMAS DE
STREAMING DA UNIÃO EUROPEIA
A digitalização progressiva das sociedades e das economias revolucionou a
indústria de entretenimento em todo o mundo. Plataformas como a Netflix,
Amazon Prime ou HBO são provas desse fenómeno e contribuíram em muito
para o seu crescimento. Tanto assim foi que a primeira conseguiu ser uma das
premiadas nos Óscares da Academia de Hollywood, logo no seu ano de
estreia. Hoje, milhões de europeus consomem conteúdos audiovisuais através
destas plataformas, que operam livremente no Mercado Interno.
Desengane-se quem pensa que os jovens são os únicos a usar esta nova forma
de entretenimento. Dados recentes indicam que aproximadamente 17% da
população europeia já usa plataformas streaming. Estima-se que esta percentagem ultrapasse os 20% já no ano de 2021 e as estatísticas mostram que
ainda há espaço para crescimento. Esta tendência vai no sentido do crescimento, uma vez que o acesso à Internet e serviços digitais está cada vez mais
generalizado. Note-se que 73% dos europeus usa a Internet todos os dias (65%
em Portugal), 9% por vezes (6% em Portugal) e apenas 16% afirma nunca ter
utilizado (25% em Portugal). Dos que utilizam: 57% fazem-no para comprar
produtos ou serviços (em que se incluem bens audiovisuais), 55% para aceder
a conteúdos audiovisuais e 32% mesmo para ver televisão.
Estes dados revelam a atualidade – e mesmo a urgência – de garantir um
acesso tão alargado quanto possível à rede a todos os europeus, de forma a
afirmar a principal linha de futuro do Mercado Interno: o Mercado Único Digital.
Este novo fenómeno levou os Estados-Membros da União Europeia a
formalizar um acordo, que pretende uma maior presença de conteúdos europeus neste tipo de plataformas, mais concretamente 30%. Para além desta
medida foram ainda aprovadas diretrizes como: aumento da visibilidade às
produções europeias por parte das empresas, concedendo mais predominância na sua biblioteca, bem como aumentar o valor investido em mais filmes e
séries produzidas Europa.
Contudo ainda existe um longo caminho a percorrer, principalmente em
temáticas relacionadas com a disponibilização dos conteúdos nos diferentes
Estados-Membros da União Europeia. Hoje em dia verificamos que um
cidadão de um Estado-Membro não tem o mesmo acesso a conteúdos numa
plataforma de streaming que outro cidadão de um diferente país europeu.
A uniformização dos conteúdos no espaço da União Europeia, em rigor, foi um
objetivo prosseguido pela entrada em vigor do Regulamento (EU) 2018/302
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do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho, que visa prevenir o bloqueio
geográfico injustificado e outras formas de discriminação baseadas na nacionalidade, no local de residência ou no local de estabelecimento dos clientes no
mercado interno. Com efeito, este regulamento, ao combater o bloqueio
geográfico, visa precisamente assegurar o mesmo acesso a conteúdos digitais
aos cidadãos europeus, em condições de igualdade. Todavia, este objetivo
ainda não é uma realidade.
Reconhecemos as grandes dificuldades a nível de legislação no que diz
respeito a direitos de autor, transmissão e concorrência, mas à semelhança do
que foi feito com o fim do roaming, a uniformização de conteúdos neste tipo
de plataformas deve ser tomada em conta como uma ponte entre os cidadãos
europeus, uma vez que estes já demonstraram interesse em temáticas que
estão relacionadas com a internet.
Além do exposto, importa recordar que 43% dos cidadãos europeus estão
alerta para os perigos da violação dos seus dados e da sua privacidade, bem
como com a segurança dos seus pagamentos online. Esta crescente preocupação revela bem a urgência de investir estruturalmente na afirmação do mercado único digital.
Assim, a JSD propõe a construção do Mercado Único Digital como prioridade.
Através de:
- Uma revisão intercalar profunda da aplicação do regulamento que combate o bloqueio geográfico (prevista para 2020), de forma a identificar as
violações às suas disposições, por parte das plataformas de streaming.
- Promoção do entendimento que a Comissão Europeia deve trabalhar
com estas plataformas no sentido de eliminar qualquer tipo de bloqueio
geográfico, mas não ceder nas suas responsabilidades de fiscalização. A
legislação relativa a práticas comerciais abusivas deve ser revista no sentido de a adaptar aos desafios da digitalização e da realidade particular das
plataformas de streaming.
- Uma lógica de tributação justa e segundo o princípio da territorialidade,
que imponha responsabilidades fiscais claras e transparentes a estas plataformas, de forma a retribuir a vantagem de competir no quadro do mercado único.
- Acompanhamento dos esforços de adaptação das legislações nacionais
para a plena execução do Regulamento Geral de Proteção de Dados e
capacitação (nos meios, nas capacidades e nos recursos) das autoridades
nacionais competentes para o fazer aplicar.
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- Vinculação das plataformas de streaming a padrões de remuneração
justa para os criadores, de proteção dos seus direitos de propriedade
intelectual e de garantia de acesso tão alargado quanto possível aos consumidores, designadamente aos consumidores europeus, de forma a promover as produções europeias.

1.3. PROXIMIDADE ENTRE A UNIÃO EUROPEIA E OS CIDADÃOS
Atualmente, existem alguns instrumentos para que os cidadãos sintam que o
seu poder de intervenção a nível europeu não se limita ao dia das eleições para
o Parlamento Europeu. Assim, qualquer cidadão da União Europeia pode, por
exemplo, apresentar uma petição ao Parlamento que vise uma queixa ou problema de caráter pessoal ou de interesse público que seja da competência da
União, isto é, que não seja uma questão com solução a nível local ou nacional,
e que afete diretamente o cidadão que apresenta a petição. Caso haja má
administração por parte de uma instituição ou organismo da União Europeia,
qualquer cidadão europeu pode também apresentar uma queixa ao Provedor
de Justiça Europeu. Por fim, caso pretenda, qualquer cidadão poderá contactar diretamente as suas instituições e os seus órgãos consultivos, tendo direito
a uma resposta em qualquer uma das 24 línguas oficiais da União Europeia.
Verificou-se que, nos últimos anos, foram realizadas apenas 10.169 petições ao
Parlamento Europeu, sendo que grande parte destas petições apresentam
4
zero apoiantes.
Tais factos exigem, por parte de todos, uma importante reflexão. Sabemos que
as pessoas, e em particular os jovens, se mobilizam por causas. Tendo ao seus
dispor tais instrumentos, as questões que se impõem são, por um lado, se
estes são conhecidos pelos cidadãos e, por outro lado, se o seu modelo é funcional e prático para as pessoas.
Assim, a JSD propõe novos modelos de aproximação entre a União Europeia
e os Cidadãos.
Através de:

4. https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/pt/show-petitions?keyWords=&allYears=true&_allYears=on&_years=1&anyTheme=true&_anyTheme=on
&_searchThemes=1&anyStatus=true&_anyStatus=on&_statuses=1&anyEuCountry=true&_anyEuCou
ntry=on&_countries=1&searchRequest=true
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- Implementação de uma plataforma de crowdsourcing por forma a permitir a colaboração dos cidadãos nos projetos da UE.
A nível europeu, plataformas opensource têm vindo a ser implementadas
por partidos e governos, de modo a que os cidadãos possam submeter
propostas e dar a sua opinião sobre outras propostas políticas. A título de
exemplo, em 2012, o Governo Finlandês aprovou o Avoin Ministeriö (Open
Ministry), uma plataforma em que os cidadãos podem propor leis, deliberar e participar ativamente na democracia. A desenvolver este tipo de
plataformas de crowdsourcing, a UE estará a proporcionar a inclusão dos
cidadãos na tomada de decisão de projetos e leis que podem vir a ser
trabalhados no Parlamento Europeu. Sugerimos que a colaboração e contribuição para esta plataforma possa ser feita em 2 moldes:
1. O Parlamento Europeu introduz na plataforma propostas que estejam em fase de discussão pública, para que o cidadão possa dar a sua
opinião até determinada data estabelecida, e posteriormente o Parlamento dá continuidade ao projeto. Trata-se de um reforço dos
mecanismos de discussão pública, com adaptação à era digital;
2. O cidadão pode também submeter propostas/petições para que
sejam melhoradas e debatidas com outros cidadãos e com os Eurodeputados.
- Incentivo à comunicação em tempo real entre eleitores e decisores, já que
esta interação idealiza o sentido de pertença do cidadão na vida política
europeia. Esta medida tem como objetivos:
. Reforço da transparência, tornando o processo legislativo mais claro
para os cidadãos;
. Facilitar a compreensão, com linguagem corrente para promover o
entendimento da agenda no Parlamento Europeu;
. Maior interação entre os eleitos e os eleitores;
. Mais confiança, fruto do reforço da transparência e da compreensão.
Esta plataforma de comunicação poderá ser dividida em áreas temáticas,
permitindo assim que cada cidadão se possa registar exclusivamente nas
suas áreas de interesse. Propõe-se a adoção de diferentes formas de
comunicação entre cidadãos e Eurodeputados, como por exemplo, fórum
online (local aberto para vários cidadãos falarem em simultâneo com um
ou mais eurodeputados em tempo real), Live chat (diálogo escrito diretamente só com um Eurodeputado), Pedido de Audiência Virtual por videochamada, Online surveys (utilização por parte dos Eurodeputados de
sondagens e inquéritos online através das suas redes sociais, por exemplo). Idealmente esta plataforma deverá sofrer integrações com plataformas
de comunicação terceiras, como o WhatsApp ou o Facebook, para que
seja mais acessível aos cidadãos.
- A criação de um sistema único, uniformizado e transparente de acompa-
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nhamento do processo legislativo da União Europeia, modernizando o
portal EUR-Lex e garantindo mecanismos de intervenção dos cidadãos, ao
longo do processo, nomeadamente na fase de negociações no Parlamento
Europeu. A reunião da informação relativa a estudos e atos preparatórios
de uma iniciativa legislativa da Comissão, as diligências do Parlamento
Europeu no processo e as posições dos Estados-Membros no seio do Conselho da União Europeia devem constar nesta plataforma única de acesso
generalizado dos cidadãos europeus.
- O alargamento da Iniciativa de Cidadania Europeia, com a adaptação dos
seus mecanismos de apresentação e recolha de apoios aos desafios da
digitalização e às novas tecnologias de informação e comunicação. A perspetiva de uma Iniciativa de Cidadania Europeia jovem pode ser um
primeiro passo nessa estratégia e funcionar como base experimental dessa
reforma.
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2.1. PROGRAMA ERASMUS+
O Programa Erasmus+, considerando também os programas que o antecederam até à junção sob o nome Erasmus+ em 2014, celebrou 30 anos de existência em 2017.5 É considerada a mais bem-sucedida iniciativa de mobilidade de
estudantes, contando com 33 países participantes (os 28 da UE, Turquia,
Antiga República Jugoslava da Macedónia, Noruega, Islândia e Liechtenstein).
Ao longo da sua existência, permitiu a 9 milhões de pessoas estudar, viver,
fazer voluntariado ou ganhar experiência profissional noutro país participante,
contribuindo de forma determinante para o sentimento de pertença europeu.
Neste momento, o programa Erasmus + inclui 4 tipos de programas com diferentes objetivos:
1. Erasmus + Ensino Superior: reforçar a qualidade do Ensino Superior
europeu, aumentar o número de diplomados no Ensino Superior, melhorar
a qualidade da educação, maximizar o contributo do Ensino Superior e da
Investigação para a economia e sociedade dos Estados Membros;
2. Erasmus + Ensino e Formação Profissional: promover competências,
aumentar a qualidade e excelência na inovação e internacionalização, sensibilizar para a criação de um espaço europeu de aprendizagem ao longo
da vida, reforçar a aprendizagem das línguas europeias e sensibilidades
culturais;
3. Erasmus + Ensino Escolar: redução do abandono escolar precoce, melhoria de competências, participação e qualidade dos cuidados na primeira
infância e reforço das competências profissionais dos professores e dirigentes escolares;
4. Erasmus + Educação de Adultos: promover literacia, numeracia, literacia
digital, competências linguísticas, empreendedorismo, facilitar a transição
para o emprego, facilitar a validação de aprendizagem informal, fomentar
práticas inovadoras de promoção de participação de adultos em
formação, desenvolver competências a formadores de adultos.

5. O mais recente relatório anual dedicado ao programa Erasmus+ é referente a 2017, tendo sido
publicado em Janeiro de 2019: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e5c3e1c-1f0b-11e9-8d04-01aa75ed71a1
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Segundo estatísticas recentes, há 25% menos de desemprego entre os estudantes Erasmus, sendo que, no caso da realização de estágios no âmbito do
programa, 1/3 dos participantes receberam uma oferta de trabalho da empresa
que os acolheu. Também no salário auferido pelos jovens se tem estabelecido
uma correlação com a realização de Erasmus, sendo que, em média, o ordenado é superior na ordem dos 25%.
A grande limitação do programa Erasmus+ até ao ano de 2019 era, desde logo
o orçamento atribuído, que apesar de ter crescido significativamente em 2018,
ainda não era suficiente para permitir que todos pudessem usufruir de uma
experiência de mobilidade.
Contudo, foi aprovado em Abril de 2019 um aumento exponencial dos fundos
disponíveis para o programa Erasmus+, perfazendo atualmente o valor de 46
milhões e 758 mil euros destinados à formação, educação, juventude e desporto de cerca de 12 milhões de participantes (3x mais do que o número atual).
Esta medida faz parte dos objetivos de desenvolvimento da UE, focando os
investimentos, em especial, naqueles que têm menos oportunidades ou estão
em risco social. Assim, a nova fase do Erasmus vai contar com bolsas adaptadas às necessidades dos participantes, pelo que o PE quer que sejam feitas
estratégias nacionais de inclusão, elaboradas através das agências nacionais
do programa e da Comissão Europeia.
Contudo, parece subsistir outro obstáculo, relacionado com o facto de a bolsa
de mobilidade ser paga em duas partes. A primeira parte é paga mensalmente,
começando a ser atribuída à chegada ao destino, mediante comprovativo de
inscrição. Nesse momento, a família do jovem estudante tem de ter pago já a
viagem e pelo menos parte do alojamento. A segunda parte é paga quando o
estudante regressa do programa de mobilidade, estando sujeita a apreciação
de aproveitamento do estudante.
No caso de famílias com dificuldades económicas acentuadas, com atribuição
de bolsas dos Serviços de Ação Social, é certo que a bolsa de Erasmus poderá
6
ser majorada mas a necessidade de adiantar parte do financiamento destas
experiências gera grandes disparidades de possibilidade de apoio aos filhos
ao longo dos meses de mobilidade por parte das famílias, criando assim
grandes desigualdades no acesso a este programa.

6. Despacho n.º 10973-D/2014, Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Superior:
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/56359898/details/maximized?sort=whenSearchable&sortOrder=ASC&q=decreto-lei+26%2F2015&print_preview=print
-preview&perPage=100
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Além das questões de financiamento, existem também dificuldades
frequentes na conversão de créditos e classificações nos programas Erasmus+
do Ensino Superior. Apesar da uniformização na duração das cadeiras que
permite (em termos de calendário) coordenar as mobilidades, as notas não
têm ainda um processo de convergência terminado. O processo de Bolonha
previu a criação de um regime de ECTS - European Credit Transfer System que
uniformizasse a forma como as universidades avaliam a carga de trabalho e o
processo de aprendizagem. Assim, de modo geral, nos países da UE um ano
de Ensino Superior corresponde a 60 créditos e uma licenciatura completa
consiste em 180 ou 240 créditos.7
No entanto, existem ainda várias escalas de avaliação; em Portugal, as classificações são de 0 a 20 mas, por exemplo, na Alemanha são de 6 a 1, em Espanha
de 1 a 10, na República Checa de F a A. Esta disparidade gera incerteza na conversão de notas.
Por exemplo, um aluno português que estuda na República Checa durante 1
semestre regressa com notas B a todas as cadeiras. A nota B da República
8
Checa corresponde a 16-17 na escala portuguesa; a faculdade de origem do
aluno atribui-lhe 16 ou 17 valores nessas cadeiras? Esta questão multiplica-se
por todas as escalas existentes, com as instituições de ensino a determinarem
as conversões aplicáveis.
9

O Decreto-Lei n.º 42/2005 estabeleceu o enquadramento para a conversão
das classificações obtidas, determinando, no artigo 18º e seguintes do mesmo,
que a escala europeia é constituída por cinco classes, identificadas pelas letras
A a E. Para estabelecer a correspondência entre escalas estabeleceu-se um
método percentual com referência aos resultados obtidos no ano anterior,
contudo este é um método pouco transparente e que gera grandes disparidades entre faculdades, pois permite um grau de discricionariedade elevado.
Assim, a JSD propõe um alargamento da base social no acesso ao programa
Erasmus+.
Através de:

7. https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_en#doc1
8. Tabela do ISCSP, a título exemplificativo: https://www.iscsp.ulisboa.pt/pt/media-f-o/open?guid=5b61dc9bb94d6
9. https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/606304/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2042%2F2005
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- Disponibilização das bolsas com valores adequados às necessidades, em
tempo útil, com vista a eliminar as barreiras económicas e combater as
desigualdades.
- Alteração e adaptação do modelo de conversão de classificações notas,
com vista a garantir um processo de equivalências transparente e justo. A
afirmação de um quadro europeu de competências suficientemente claro
e transparente comunica com um quadro europeu de qualificações (melhor coordenado com sistemas de reconhecimento como o ECTS, por
exemplo) que abre oportunidades aos mais jovens, em toda a Europa.
- Estruturação de linhas específicas de apoio a jovens ou instituições localizadas em regiões menos densas, mais interiores ou ultraperiféricas.

2.2. ENSINO DE LÍNGUAS
O Fundo Europeu para Investimento Estratégico (EFSI) que foi adotado em
2015 no quadro do plano de investimento para a Europa, inclui como um dos
objetivos prioritários o desenvolvimento de capital humano através de educação e formação como parte fundamental do esforço para recuperar
empregos e fomentar o crescimento sustentável. Numa UE que tem na sua
fundação a comunicação transversal para o bem comum, a capacidade de
comunicar através de diferentes línguas é cada vez mais uma ferramenta diferenciadora para os jovens, mas também para qualquer cidadão.
Com o objetivo de reforçar a dimensão europeia na educação, aumentar o
conhecimento das línguas, promover igualdade de oportunidades e mobilidade no sector da educação, a UE promoveu o Programa Sócrates pela
primeira vez em 1994. O programa teve mais 3 fases ao longo dos anos e em
2000, com 31 países participantes, divergiu em novas ações, como o Programa
Comenius que foca os mesmos objetivos no ensino escolar (da educação
infantil ao ensino secundário), o Programa Erasmus (Erasmus+ no período
2014-2020) no ensino superior e o Programa Grundtvig na educação de adultos e outros percursos educativos.
Tomando consciência da revolução digital que se vive atualmente, perspetivamos e vivemos já hoje uma mudança no perfil dos empregos disponíveis. Com
a crescente digitalização, espera-se num futuro próximo, confrontarmo-nos
com a necessidade de ter cidadãos qualificados para empregos que hoje ainda
não existem. Em 2025, 49% de todas os novos empregos na UE irão exigir
qualificações de alto nível, 40% qualificações de nível médio e apenas 11%
necessitarão de qualificações de nível baixo.10 Adicionalmente, daqui a 10 anos
quase metade de todos os empregos serão completamente novos e irão
necessitar novas competências.11 Esta mudança deverá ser encarada com
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criatividade e talento, promovendo o investimento em infraestruturas educacionais e consequentemente fomentando a inovação, a cooperação e a mobili12
dade dos cidadãos europeus.
Assim, e para que seja possível alcançar tais objetivos, o acesso a educação de
várias línguas é uma competência que todas as pessoas deverão ter ao seu
alcance. Numa UE que apresenta 24 línguas oficiais, o ensino destas deve ser
uma caixa de ferramentas ao dispor de cada um dos cidadãos permitindo ser
detentores de competências linguísticas diferenciadoras no mercado de
trabalho bem como, acompanhar o processo de globalização que faculta uma
rede de contactos cada vez maior com pessoas de outros países.
Importa referir que, se por um lado o ensino de línguas é muitas vezes descurado e adiado para, por exemplo, durante ou após o ensino superior, por
outro lado, os cursos e exames necessários para adquirir e validar esta competência são, por norma, caros promovendo novamente desigualdade de
oportunidades no acesso ao ensino de línguas. Relativamente aos jovens portugueses, estes são dos que menos línguas estrangeiras aprendem durante o
ensino secundário, colocando-os à partida numa posição de desvantagem
relativamente aos restantes jovens europeus (Figura 1).

Figura 1 – Número médio de línguas estrangeiras aprendidas por alunos de ensino secundário em países da UE.
Fonte: Eurostat.

10. Relatório 2016/2142 (INI) A8-0252/2017
11. Report 2016/2142 (INI) A8-0252/2017
12. European Commission. Erasmus+ Programme Annual Report .2015: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/erasmus-plus-annual-report 2015.pdf].
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Assim, a JSD propõe uma aposta no ensino de línguas.
Através de:
- Criação de exames de avaliação linguística ao nível europeu, público e
facultativo no ensino secundário.
- Desenvolvimento de summer camps dedicados ao ensino de línguas para
alunos do ensino secundário.
- Extensão do Programa Sócrates e Comenius a mais classes profissionais.
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3.1. EUROPEAN SOLIDARITY CORP E O GAP YEAR
Os decisores europeus reconhecem que o envolvimento dos jovens nas suas
comunidades é uma ferramenta importante para o aprofundamento da
democracia no seio da UE. Este reconhecimento encontra-se materializado na
Estratégia da UE para a Juventude para o período 2019-2017, enquanto
enquadramento para a cooperação dos Estado-Membros no âmbito das políticas de juventude.13 Os jovens europeus enfrentam hoje um futuro incerto, em
resultado dos avanços tecnológicos, tendências demográficas, discriminação,
exclusão social, fake news e populismos, com efeitos ainda desconhecidos no
que respeita ao mercado de trabalho, competências ou ao funcionamento das
democracias.
Não obstante a tendência de retoma económica recente, a par da diminuição
do desemprego, as desigualdades intergeracionais persistem. Pela primeira
vez desde a Segunda Guerra Mundial, existe o perigo que os jovens atuais
tenham uma vida pior que a dos seus pais.14 De acordo com dados do Eurostat
de 2016, 29% de jovens entre 16-29 estão em risco de pobreza ou exclusão
social e 11,6% dos mesmos entre os 15-24 não estudam, não trabalham ou não
estão envolvidas em nenhuma formação profissional, enquanto que 15,9% dos
jovens do mesmo grupo estão desempregados, o dobro da população em
geral. A exclusão social e democrática andam a par.15 Jovens que se debatem
com desvantagens são, geralmente, cidadãos menos ativos e têm menos confiança nas instituições. Adicionalmente, beneficiam menos de programas de
mobilidade, como o Erasmus+. Não obstante as iniciativas já postas em prática
pela Comissão neste âmbito, há desafios importantes que subsistem, como
seja o envolvimento de mais jovens com um enquadramento social diverso,
nomeadamente os que têm menos oportunidades.
16

Os jovens demonstram interesse na participação política e cívica: 53% estão
envolvidos em atividades organizadas, cerca de 30% estão ativos como
voluntários e outros apoiam causas através dos media ou ligadas à escolha do
consumidor. No entanto, tendem a afastar-se das formas tradicionais de par-

13. Commission’s Communication: Engaging, Connecting and Empowering young people: a new EU
Youth Strategy: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0269&from=en
14. White Paper on the Future of Europe, March 2017
15. Eurofound – section on NEETs: https://www.eurofound.europa.eu/topic/NEETs
16. Flash Eurobarometer 455: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2163
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cipação. Adicionalmente, os jovens em risco de exclusão social encontram-se
sub-representados. Neste sentido, é responsabilidade dos decisores europeus
tornar a participação uma realidade para todos os jovens.
Fundamentamos a nossa proposta, no mais recente inquérito direcionado a
17
jovens europeus. Este inquérito foi desenhado para explorar a participação
dos jovens em diversos aspetos da vida Europeia, como o voluntariado, participação em organizações juvenis e participação eleitoral. Contempla também
visão dos jovens europeus sobre as prioridades atuais e futuras da UE.
Principais resultados
1. Mais de metade dos inquiridos estão18 envolvidos em organizações e a
participação aumentou 4% desde 2014:
a. 53% encontram-se envolvidos em atividades de, pelo menos, uma
organização, seja desportiva (29%), de juventude ou lazer (20%) ou
cultural (15%).
2. Participação eleitoral aumentou 18% desde 2014:
a. 64% afirmou ter votado numa eleição nos últimos três anos, sendo
que 43% votou a nível nacional, 31% a nível regional e 44% a nível local.
3. Participação em atividades de voluntariado aumentou até cerca de um
terço, um aumento de 6% desde 2014, com a maior parte destas estando
focadas em comunidades locais:
a. 31% diz estar envolvida em atividades organizadas de voluntariado;
b. Destes, 69% estão focados em fazer a diferença na sua comunidade
local, enquanto 29% intervém a nível nacional, 10% noutros países europeus e 11% noutra parte do mundo;
c. 28% afirma ter recebido um certificado ou diploma pela sua participação;
d. 14% participou em projetos de cooperação com jovens de outros
países, sendo 11% em outros países europeus e 8% noutros continentes.
4. Educação e competências, bem como proteção e conservação ambiental e o combate às alterações climáticas, são considerados temas prioritários por, pelo menos, metade dos inquiridos:

17. Flash Eurobarometer 455: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2163
18. Data do anterior Eurobarómetro sobre juventude
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a. Os temas mais mencionados como prioritários para a UE são educação e competências (53%), questões ambientais (50%), emprego
(42%) e a gestão dos fluxos migratórios e integração dos refugiados
(40%);
b. Às áreas sobre as quais os inquiridos entendem que a UE deveria
17
agir, por forma a encorajar os jovens a expressar a sua solidariedade, no
âmbito do European Solidarity Corps, são a educação e formação
(68%), emprego (49%) e assistência social (37%);
5. A promoção do espírito crítico e a melhor educação relativamente a
assuntos europeus e os direitos e responsabilidades da cidadania da UE
são importantes para os jovens:
a. 89% entende que os governos nacionais deveriam fortalecer a edu18
cação para os direitos e deveres da cidadania
da UE na escola;
b. 83% afirma que o ensino das questões da UE deveria fazer parte do
currículo escolar;
c. 67% dos inquiridos concorda que iniciativas como o Erasmus+ e o
European Solidarity Corps os fazem sentir mais europeus;
d. As três ideias para o futuro da UE mais consensuais entre os jovens
são:
i. Promoção do espírito crítico e a capacidade de filtrar informação,
por forma a combater os perigos das fake news e dos extremismos
(49%);
ii. Facilidade de acesso à informação para jovens que queiram mudar-se e trabalhar no estrangeiro, encorajando o emprego jovem
(49%);
iii. Promoção de alterações comportamentais mediante projetos
sustentáveis do ponto de vista ambiental, tais como sistemas de
transporte ou reciclagem trans-europeus (40%).
No âmbito do mesmo estudo, os principais resultados relativamente aos
jovens portugueses inquiridos apresentam ligeiras nuances face aos resultados a nível europeu:
1. 53% estão envolvidos em atividades de cariz cívico ou social, sendo que
a maior parte (29%) o faz numa associação desportiva;
2. No que respeita à participação eleitoral, 44% votou a nível nacional e
27% a nível local, sendo que 21% afirma não ter votado em nenhuma
eleição;
3. Relativamente ao voluntariado e solidariedade, os jovens portugueses
entendem que a UE deveria encorajar os jovens a expressar a sua solidariedade em áreas como a educação e formação (67%), emprego (57%),
proteção e conservação da natureza (55%) e saúde e bem-estar (53%).
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Face ao exposto, podemos concluir que a participação cívica e política dos
jovens europeus tem aumentado, o que aparenta uma contradição com a perceção dos agentes políticos de afastamento por parte dos jovens. Salientamos
também o reconhecimento, por parte dos jovens, da necessidade de educação
para a cidadania europeia. Nesse sentido, a Comissão Europeia compromete-se a promover oportunidades de intercâmbio e ação cívica para os
jovens, inspiradas pelos valores e identidade da UE, almejando, dessa forma,
prevenir a exclusão social dos mesmos. Exemplo disso, são os programas Erasmus+ e European Solidarity Corps (ESC).
19

O ESC surge em 2016 com o objetivo de criar oportunidades para os jovens
europeus, entre os 18 e os 30 anos, de se envolverem em organizações e
realizarem trabalho voluntário de qualidade no seu próprio país ou no
estrangeiro, beneficiando comunidades e pessoas em toda a Europa, como
meio de fortalecimento da coesão, solidariedade, democracia e cidadania na
UE, pretendendo dar resposta, ao mesmo tempo, aos desafios sociais, com
foco particular na inclusão social. Desde 2018, tem o estatuto de programa
autónomo com orçamento próprio (atualmente, cerca de €375 milhões para
2018-2020).
Em específico, o ESC pretende:
- Providenciar e criar oportunidades acessíveis de envolvimento em atividades solidárias, permitindo desenvolver, ao mesmo tempo, as suas competências pessoais e profissionais, facilitando a participação cívica, empregabilidade e transição para a vida ativa;
- Assegurar que são desenvolvidos esforços para promover a inclusão
social e igualdade de oportunidades, em particular para os jovens em
condições menos favorecidas.
Por forma a atingir os seus objetivos, o ECS implementa ações operacionais:
- De voluntariado, quer individual, quer integrado em equipas. O voluntariado individual possibilita que o jovem participe no trabalho diário de uma
organização e dura entre duas semanas a 12 meses. O voluntariado em
equipas pressupõe que 10 a 40 jovens de, pelo menos, dois países diferentes se voluntariem para um período de entre duas semanas a 2 meses.
Os custos de alojamento e alimentação estão cobertos, neste caso.
- Estágios e empregos que podem ter lugar no país do participante ou no
estrangeiro. Os estágios equivalem a experiência profissional a tempo
inteiro e duram entre 2 a 6 meses, pagos pela organização responsável.
Empregos são a tempo inteiro e duram entre 3 a 12 meses, pagos pela
organização contratante.
19. https://europa.eu/youth/solidarity
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- Projetos de solidariedade, iniciados, desenvolvidos e implementados
num período de 2 a 12 meses.
Com o objetivo de criar uma nova dimensão no ECS, iremos abordar o tema do
gap year. Este consiste num período de tempo, caracterizado pela procura do
autoconhecimento e de novas aprendizagens. Os jovens que fazem gap year
optam por diversas atividades como, viajar, trabalhar e fazer voluntariado, por
fim a adquirir novas competências profissionais e pessoais.
Constituindo uma prática disseminada nos países da Commonwealth e Estados Unidos da América (EUA), é um fenómeno que tem sido objeto de estudo.
Por exemplo, na Austrália, entre 1974 e 2004, o número de estudantes que
tiraram um ano após a conclusão do ensino secundário aumentou de 4% para
11%. No Reino Unido, de 1997 a 2002, esta percentagem aumentou de 6,2%
para 7,9%.20 Nos EUA a Gap Year Association (GYA) realizou publicou um
estudo, em 2015, com o objetivo de caracterizar os gappers americanos, as
suas motivações e experiências.21
A grande maioria de programas de gap year disponíveis, seja de cariz
social/voluntário ou de lazer, são de iniciativa privada. No que respeita a programas de voluntariado, no âmbito de um gap year, estima-se que cerca de 1,6
milhões de jovens se envolvam neste tipo de experiência por ano 22 com o
propósito beneficiar o próprio participante, bem como a comunidade local,
permitindo um impacto potencial de longo prazo.
23

24

25

ONGs, como a International Volunteer HQ, Frontier ou Youth International,
têm disponíveis programas completos de voluntariado espalhados pelo
mundo.
26

Nos EUA, a GY dedica-se a organizar programas acessíveis para os jovens
americanos, incluindo soluções de financiamento do gap year. No mesmo sentido, o AmeriCorps 27 é um programa federal, apoiado pelo governo federal,
fundações, empresas e patronos, que disponibiliza programas de voluntariado,
20. Wellons, Sophia, "Give Me a Break: A Study of the Gap Year" (2013): https://digitalcommons.wou.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1085&context=honors_theses
21. https://www.gapyearassociation.org/assets/2015%20NAS%20Report.pdf
22. Salazar, Dr. Noel, “Please Mind the Gap!” (2016): https://www.academia.edu/23397715/PLEASE_MIND_THE_GAP_-_In-_Consistency_in_Gap_Year_Volunteer_Tourism
23. https://www.volunteerhq.org/
24. https://frontier.ac.uk/
25. https://www.youthinternational.org/
26. https://gapyearassociation.org/index.php
27. https://www.nationalservice.gov/programs/americorps
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maioritariamente, nos EUA. Também o Peace Corps,28 programa inteiramente
gerido pelo governo federal e instituído pelo Presidente Kennedy, promove
iniciativas de voluntariado de jovens americanos no estrangeiro.
A nível europeu, encontramos na Bélgica um exemplo de um programa estruturado e abrangente, gerido também pelo Estado.29 Neste caso, os destinatários são indivíduos que estejam no mercado de trabalho e que pretendam tirar
um ano sabático, financiados pelo sistema de Segurança Social.
Considerando que a Comissão Europeia considera como prioritário, no âmbito
das políticas de juventude:
- Promover participação dos jovens na vida democrática e das suas comunidades, nomeadamente daqueles cujo contexto social é mais desfavorável;
- Contribuir para a identificação dos jovens europeus com os valores da UE
e, bem assim, para o aprofundamento do sentimento de cidadania europeia.
Atendendo a que os jovens europeus:
- Demonstram um interesse cada vez maior no que respeita à participação
eleitoral, envolvimento cívico e atividades de voluntariado;
- Reconhecem a importância da educação para os direitos e deveres da
cidadania europeia.
Assim, a JSD propõe a integração de um programa de gap year no European
Solidarity Corps.
Através de:
- Disponibilização de um programa específico, no âmbito do ECS, para
jovens que pretendam, tipicamente antes do ingresso no ensino superior
ou no mercado de trabalho, investir um ano de intervenção cívica e social,
denominado gap year. Esta constitui uma medida com o potencial de contribuir para a formação de cidadãos conscientes dos valores europeus e da
importância do seu papel nas suas comunidades.
- Concessão de apoio financeiro à realização dessas atividades, proporcional à condição socioeconómica de cada participante.

28. https://www.peacecorps.gov/
29. https://be.brussels/working-and-doing-business/working/when-you-dont-have-a-job/career-breaks
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- Promoção de atividades de voluntariado junto da sua comunidade ou de
outras comunidades da UE, integrados em grupos de jovens intereuropeus.
- Constituição da participação neste programa como critério de majoração
para candidaturas a estágios ou empregos junto das instituições europeias, bem como no acesso a programas europeus de apoio a projetos de
desenvolvimento económico e social (n.d., Fundos Comunitários).

3.2. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM EUROPEU
Como já abordado neste documento, é essencial a aproximação dos jovens ao
projeto europeu, ao incluí-los no processo decisório permitindo que sejam
uma voz ativa naquele que é o futuro da UE, nomeadamente através do orçamento participativo (OP) jovem na Europa, que permitirá aos jovens europeus
terem a oportunidade de decidir a alocação de parte do orçamento europeu
em projetos escolhidos por si, com base nos princípios nos quais a UE se sustenta.
Recentemente, o eurodeputado José Manuel Fernandes avançou no Parlamento Europeu com a proposta de um novo projeto-piloto para a criação de
um OP para os jovens na UE. A iniciativa foi pedida por Lídia Pereira, presidente do YEPP (Juventude do Partido Popular Europeu) e candidata n.º 2 ao Parlamento Europeu, por indicação da Juventude Social Democrata. Desta forma,
pretende-se incentivar os jovens a discutirem, participarem e decidirem sobre
a Europa.
Assim, a JSD propõe a expansão progressiva do Orçamento Participativo
Jovem.
Através de:
- Investimento na divulgação do projeto e na disponibilização orçamental.
- Criação de um programa permanente e extensível a todos os jovens europeus, após o ano do projeto-piloto, de acordo com o resultado da
experiência e reunindo os resultados da partilha de boas práticas entre os
Estados-Membros participantes.
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3.3. DISCOVEREU
Em 1972, a International Railway Union (IRU) criava um projeto inovador que
permitia aos jovens europeus até aos 21 anos viajar pelo seu continente através
do mapa ferroviário. Quando este projeto nasceu, o interrail como o conhecemos hoje tinha o propósito de exclusivamente comemorar os 50 anos da IRU;
no entanto, o seu sucesso e impacto direto na vida de milhares de jovens foi
tão reconhecido que se oficializou.
Conhecido como uma forma de viajar barata e flexível, é visto por muitos dos
viajantes como um ritual de passagem para a idade adulta. Neste, os sentimentos de liberdade e independência conjugam-se com uma abertura a um
mundo de diferenças numa comunidade alargada. Conhecer europeus que
falam outra língua e cresceram vivenciando diferentes culturas é a oportunidade para os jovens alargarem perspetivas mas também encontrarem os
pontos que unem os que à Europa pertencem.30
Ao longo das quase cinco décadas em que o interrail, a par do Erasmus, foi
uma das maiores bandeiras da política europeia para os jovens é também fundamental compreender que estes 47 anos foram igualmente importantes na
estrutura, aplicação e público-alvo do interrail. Sucessivos alargamentos relativamente à idade permitida (hoje universal) e a introdução de um interrail de
primeira classe vieram responder a uma diminuição da popularidade do programa que seguiu o crescimento inicial.
Em março de 2018, um grupo de eurodeputados que inclui Manfred Weber,
deu seguimento a uma proposta que viria a revolucionar o enquadramento
dos jovens no projeto de integração europeia: o programa DiscoverEU. Um
projeto que visa proporcionar a cada um dos jovens aquando dos seus 18 anos
um interrail gratuito: “The action will seek to offer young people, regardless of
social or educational background and including people with reduced mobility,
a chance to travel abroad.”
Esta proposta abrange e proporciona um forte compromisso com o futuro de
cada jovem enquanto cidadão local, regional, nacional ou continental. Ainda
que reconhecendo todos os impactos, é fulcral assumir que a diminuição consecutiva do preço das passagens aéreas é hoje uma forma mais prática, confortável e potencialmente mais barata de viajar pelo continente europeu.

30. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1108379/FULLTEXT01.pdf
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Assim, a JSD propõe o alargamento do âmbito do programa DiscoverEU.
Através do:
- Alargamento do financiamento ao alojamento com parcerias locais para
opções de alojamento.
- Criação de modelos pré-definidos de diferentes roteiros culturais, de
natureza, de arte, urbanos ou de conhecimento das formas de vida de
outras sociedades, nos diferentes destinos da UE.
- Estender o Interrail Youth Pass dos 27 para os 30 anos.
- Promover o contacto direto entre jovens em diferentes viagens e habitantes das cidades visitadas com o intuito de partilhar as experiências e
fomentar o sentimento de comunidade “interrail” e “europeia” jovem. Estas
relações podem ser fomentadas através de uma aplicação para smartphone.
- Revisão do programa, de acordo com a experiência adquirida pelos
primeiros anos de execução e com a partilha de boas práticas entre os
Estados-Membros. Esta revisão deve procurar, em nosso entender, criar
sinergias com outros programas da UE, de forma a concertar e conciliar
objetivos, designadamente de participação cívica (exemplo: criação de
programas conjuntos entre DiscoverEU e Corpo Europeu de Solidariedade).

3.4. EUROPEAN YOUTH CARD
Em 2013, um dos temas mais debatidos na UE foi facilitar o acesso à cultura
dos jovens europeus, para que estes pudessem tirar proveito das vantagens do
espaço Schengen. Entre os países mais envolvidos nesta discussão, destacaram-se França e Inglaterra, que são os países onde o cartão Europeu da Juventude tem mais vantagens.
O European Youth Card tem cerca de 30 anos. Oferece descontos em 36
países, não só em espaços culturais, mas também em espaços de outro cariz,
como por exemplo, espaços de diversão noturna.
- Como funciona? As empresas que pretendem oferecer descontos apresentam as suas propostas à associação que gere o projeto do EYC.
- Quem pode usufruir? Qualquer jovem residente no espaço europeu,
abaixo dos 26 ou 31 anos, dependendo do país.
Não existe portanto, uma idade standard para usufruir do desconto prestado
pelo EYC.
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A Fundação Cultural Europeia/European Cultural Foundation, está há mais de
60 anos no ativo e está sedeada em Amesterdão. Tem como principal objetivo
levar a “cultura europeia” a todos os cidadãos europeus e integrá-los na
proteção da mesma.
Em primeiro lugar, importa relembrar que numa era cada vez mais digital e
progressista, preservar a história do ser humano será cada vez um desafio
maior. Nesse contexto, os museus exercem um significado extremamente relevante. Entrar num museu é entrar num lugar de conexão entre o passado, o
presente e o futuro. Durante demasiado tempo da nossa história, os museus
eram lugares restritos e elitizados. Hoje, na sua generalidade os museus são
lugares públicos de carácter educativo, instrumentos de preservação da
memória de um povo.
Em segundo lugar, impulsionados pelas companhias aéreas low-cost e a possibilidade do interrail, os jovens priorizam cada vez mais viajar e visitar os
museus e monumentos dos países para onde viajam. Tal implica que o acesso
à cultura se torne ainda mais amplo, menos dependente da disponibilidade
financeira dos jovens europeus.
Por fim, com um mundo cada vez mais global, existe o perigo de algumas
identidades culturais serem esquecidas. Efetivamente a melhor forma de proteger ovasto património cultural europeu é torná-lo acessível a mais pessoas.
Assim, a JSD propõe a estandardização da idade do European Youth Card
para os 30 anos.
Através da:
- Obtenção de um parecer da Fundação Cultural Europeia e/ou do Conselho Europeu da Juventude (EJCD) consonante as linhas de argumentação
da proposta para validar a utilidade desta estandardização de idade.
- Uniformização do European Youth Card para os 30 anos em todos os 36
países.
- Uniformização da gratuitidade no acesso aos museus em toda a Europa
para os 30 anos.

GERAÇÃO MADE IN EUROPE | JSD | MAI.2019 | PAG. 26

AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Geração Made in Europe | Eleições Europeias 2019

4.1. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS - ROTEIRO PARA A NEUTRALIDADE
CARBÓNICA
Muito se tem perspetivado sobre as consequências das alterações climáticas,
estando o mundo num ponto em que se torna absurdo recusar a importância
desta temática e as consequências da (in)ação por parte da comunidade internacional. Existem esforços que têm de ser seguidos com vista a minimizar os
seus danos.
Para se perceber o combate às alterações climáticas é necessário, numa
primeira instância, definirem-se as medidas de que se podem fazer uso. Neste
caso, serão medidas de mitigação, ou seja, medidas de redução de emissões
ou, medidas de adaptação às consequências já sentidas e às quais nos resta a
possibilidade de desenvolver formas de nos adaptarmos a elas. O roteiro para
a neutralidade carbónica insere-se na temática das medidas de mitigação, ou
seja, desenvolver medidas para reduzir até um “zero aceitável” as emissões de
CO2 para a atmosfera.
O pacote de medidas comunitárias para o clima tem várias medidas para os
períodos 2020, 2030 e 2050, sendo este último o ano em que se pretende
atingir a neutralidade carbónica tanto em Portugal como na UE. As medidas
propostas pela Comissão para esta temática encontram-se esquematizadas na
Figura 2.

Figura 2 – Esquematização das metas da UE
Fonte: Adaptado de ec.europa.eu/clima/policies/strategies_en
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Para atingir as metas do 2020 Climate & Energy Package, encontra-se pressuposto as seguintes medidas por área:
- Emission Trading System (ETS)
Ferramenta chave para o corte de emissões de GEE de instalações de
grande escala no setor industrial e energético, bem como no setor aéreo.
Esta ferramenta, associada ao enquadramento CELE (Comercio Europeu
de Licenças de Emissão) controla as emissões de indústrias e setores de
produção de energia, limitando as emissões que estes podem fazer. É
atribuída uma quota de emissão e caso necessitem, por algum motivo, de
emitir mais, necessitam de comprar emissões disponíveis de outras empresas e/ou indústrias. Os ETS cobrem atualmente 45% das emissões de GEE
da UE, sendo que o target para 2020 é que estas sejam 21% inferiores aos
valores de 2005.
. Objetivos de redução de emissões nacionais.
. Esta parte cobre as 55% de emissões não contabilizadas no ETS, provenientes de habitações, agricultura, resíduos e transportes (excluindo
a aviação).
. Os países da UE têm de acordar objetivos nacionais obrigatórios até
2020 para cortar as emissões nos diversos setores (comparando com
2005) sob o “Effort-sharing decision”.
. Estas metas variam de acordo com a riqueza nacional – de um corte
de 20% nos países mais ricos, para um aumento máximo de 20% nos
mais pobres (embora estes se encontrem também projetados para
diminuir e limitar as emissões).
. A Comissão segue o progresso todos os anos, e os países são obrigados a reportar as suas emissões.
- Energias renováveis
. Os países membros da UE comprometeram-se também a objetivos de
aumento do “share” de energias renováveis, até 2020, através da Diretiva das Energias Renováveis.
. Esses objetivos variam também, para refletir os diferentes pontos de
partida dos países em termos de produção de renováveis e a habilidade para a aumentar (10% em malta e 49% na Suécia).
. O objetivo geral é que a UE atinja como um todo:
.. 20% de energias renováveis em 2020 (mais do dobro dos 9,8%
em 2010);
.. 10% de energias renováveis no setor dos transportes.
- Inovação e financiamento
. A UE apoia o desenvolvimento de tecnologias de baixo carbono
através de:
.. NER300 – Programa para tecnologias de energias renováveis e
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captação e armazenamento de carbono;
.. Horizonte 2020 – fundo para a investigação e inovação.
Dentro da presente estratégia, a UE perspetiva ainda ganhos do cumprimento
e implementação deste pacote, desde logo:
- Aumento da segurança energética da UE – redução da dependência de
energia importada e contributo para se atingir a União Energética;
- Criação de emprego, crescimento económico verde e tornar a Europa
mais competitiva.
Para atingir as metas do 2030 climate & energy framework, encontra-se pressuposto as seguintes medidas por área:
- Emission Trading System (ETS)
. Os setores ETS necessitarão de cortar as suas emissões em 43%
(comparando com 2005) – por este motivo, o programa foi revisto para
o período após 2020.
- Objetivos de redução de emissões nacionais
. As emissões de setores não ETS irão necessitar de cortar as suas
emissões em 30% (comparadas com 2005) – este objetivo geral foi
traduzido em acordos de objetivos obrigatórios com os Estados-membros.
- Energias renováveis
. Um objetivo obrigatório de energias renováveis na UE de pelo menos
32% de consumo de energia final, incluindo uma revisão em 2023 deste
valor. Em 2018, apenas se perspetiva em 27%.
- Eficiência Energética
. Um aumento de pelo menos 32,5% de eficiência energética, para ser
atingido pela UE como um todo até 2030, com uma revisão em 2023,
tendo o seu valor em 2018 sido revisto também de 27%.
- Sistema de Governação
. Um processo de governo transparente e dinâmico será fundamental
para atingir os objetivos da União Energética, incluindo as metas de
2030, de forma eficiente e coerente.
. A UE tem adotado regras integradas de monitorização e reporte, por
forma a assegurar o progresso até 2030.
. Baseado em regras e princípios de melhor regulação, o processo de
governação envolve consultas com cidadãos e partes-interessadas
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(stakeholders).
- Planos Nacionais de Energia e Clima
. Os Estados Membros são obrigados a adotar planos nacionais de
energia e clima integrados no período 2021-2030.
Dentro da presente estratégia, a UE perspetiva ainda ganhos do cumprimento
e implementação deste pacote, desde logo:
- Assegura energia acessível a todos os consumidores;
- Aumenta a segurança do abastecimento de energia europeu;
- Reduz a dependência de importação de energia,
- Cria oportunidades de crescimento e emprego;
- Traduz benefícios ambientais e de saúde (por exemplo: redução da poluição do ar).
A estratégia, presente no “A Clean Planet for All – A European strategic
long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral
economy”,31 assenta em sete blocos estratégicos principais:
- Maximização dos benefícios de eficiência energética, incluindo zero
emissões de edifícios;
- Maximização a implantação de energias renováveis e o uso de eletricidade para descarbonizar completamente o fornecimento de energia da
Europa;
- Apostar em mobilidade limpa, segura e conectada;
- A indústria da UE competitiva e a economia circular enquanto fator chave
que permita a redução de emissão de GEE;
- Desenvolver uma rede inteligente e adequada de infraestruturas e interconexões;
- Aproveitar todos os benefícios da bioeconomia e criar sumidouros de
carbono essenciais;
- Atacar as restantes emissões de CO2 com armazenamento e captura de
carbono.
Esquematicamente, pode observar-se a Figura 3, que tem uma sequência das
várias medidas.

31. https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_en.pd
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Figura 3 - Esquematização das várias etapas da descarbonização
Fonte: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_en.pdf

Neutralidade Carbónica 2050 – Caso português
O processo para se atingir a neutralidade carbónica encontra-se resumido na
Figura 4. De seguida encontra-se esquematizada a sequência, bem como os
eixos do PNEC 2030, que dará as diretrizes da política a seguir entre 2021 e
2030.

Figura 4 - SEQ Figura \* ARABIC 5 - Esquematização do roteiro para a
neutralidade carbónica 2050
Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente, 2018
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A primeira abordagem será colocar os passos de longo-prazo, portanto
2030-2050, uma vez que o período 2021-2030 será detalhado posteriormente
com base no PNEC 2030.
Portanto, para o período 2031-2040, as medidas propostas passam por:
- Obter uma percentagem de 90% de fontes de energias renováveis:
. Armazenamento em baterias representa 3% da capacidade instalada
total do sistema electroprodutor;
. Capacidade de produção solar ultrapassa eólico;
. A produção solar descentralizada ganha expressão;
. Produção eólica offshore torna-se competitiva;
. 2% da eletricidade é usada na produção de hidrogénio;
. Capacidade de produção renovável duplica;
. Produção hídrica sem bombagem reduz 4% face a 2020 pela redução
da disponibilidade hídrica;
. Perspetiva-se em 2040 – encerramento das centrais de gás natural!
- Agricultura de precisão até 300 000 ha e agricultura biológica e de conservação até 300 000 ha.
- Diminuição em 1,5 vezes o consumo de eletricidade na indústria e as
medidas de isolamento nos edifícios permitem reduzir o consumo de energia em 4%;
- Acentuado desenvolvimento das fileiras de reciclagem;
- Gasóleo deixa de ser custo-eficaz para ligeiras e o hidrogénio e a eletricidade asseguram pelo menos metade da procura de mobilidade em pesados de mercadorias;
- Em 2040 pretende-se que os pesados de passageiros se centrem na eletricidade e biocombustível, substituindo completamente o gasóleo até
2050;
- A eletricidade no consumo total de energia será de 50%.
Para o período 2041-2050, as medidas propostas passam por:
- Obter uma percentagem de 100% de fontes de energias renováveis:
. Armazenamento em baterias representa 6% da capacidade instalada
total do sistema electroprodutor;
. Capacidade de produção solar representa 50% do total;
. Capacidade de produção eólica offshore ultrapassa 1GW;
. 5% da eletricidade é usada na produção de hidrogénio;
. Encerramento das centrais de gás natural.
- Área florestal de 4 307 000 ha;
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- Fertilizante orgânico substitui sintético e representa mais de 80% do
azoto aplicado nos sólidos;
- Área ardida decresce para 68 000 ha / ano;
- + 24-55% de área de hortícolas; +6-36% de áreas de pomares e +18% de
áreas de cereais;
- Área agrícola cultivada até 1 320 041 ha, com +18% de produção suína e
-25 a -50% de produção bovina;
- Até 15% do consumo de energia na indústria é assegurado por gás natural, representando 90% do consumo total;
- Até 6% das necessidades de calor da indústria são satisfeitas por solar
térmico;
- Nos edifícios a energia solar representa até 11% do total do consumo de
energia;
- Nos edifícios até 83% do consumo de energia para aquecimento de água
é satisfeito pelo solar;
- Existe uma redução do desperdício alimentar em 80% e existirá até 25%
redução da produção de resíduos urbanos per capita;
- Os veículos autónomos e/ou partilhados representaram 33% da mobilidade de ligeiros de passageiros;
- Perspetiva-se que em 2050, 100% da mobilidade seja elétrica.
- É perspetivado ter 12 Mt de emissões de carbono, existindo sumidouros
capazes de extrair 12 Mt, atingindo-se a neutralidade carbónica.
O PNEC 2021-2030, estabelece 8 Linhas de atuação:
- Descarbonizar a economia nacional:
. Promover a descarbonização do sistema electroprodutor, incluindo o
encerramento das centrais a carvão até 2030;
. Promover a eletrificação em todos os setores da economia;
. Reduzir a intensidade carbónica do parque de edifícios (residencial e
serviços);
. Descarbonizar os transportes e promover a mobilidade sustentável;
. Descarbonizar os processos industriais e promover a indústria digital
(4.0);
. Promover o fecho do ciclo de materiais e o aproveitamento da energia
em cascata facilitando a transição para uma economia circular;
. Reduzir a produção de resíduos e a sua deposição direta em aterro e
promover as fileiras de reciclagem;
. Promover práticas agrícolas sustentáveis;
. Reforçar a capacidade de sequestro da floresta nacional;
. Descarbonizar a administração pública, nos vetores transportes e mobilidade, edifícios e compras públicas;
. Descarbonizar as cidades;
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. Prosseguir com a Fiscalidade Verde;
. Promover projetos de I&D que constituam suporte à transição para
uma economia de baixo carbono.
- Dar prioridade à eficiência energética:
. Assegurar a melhoria na eficiência do consumo de energia nos diversos setores da economia nacional;
. Promover a renovação energética do parque imobiliário e os edifícios
NZEB;
. Promover o aumento da penetração de equipamentos e produtos
mais eficientes através da renovação dos existentes;
. Promover a renovação energética de edifícios e infraestruturas na
Administração Pública;
. Promover a requalificação energética ao nível da iluminação pública;
. Rever o quadro legal relativo à gestão e eficiência do consumo de
energia e reforçar os sistemas de monitorização;
. Promover a utilização racional de energia junto dos consumidores
finais;
. Capacitar o setor da energia de profissionais qualificados na área da
eficiência energética;
. Simplificar os procedimentos e reorientar e reforçar os programas e
fundos de financiamento;
. Incentivar I&D no domínio da eficiência energética.
- Reforçar a aposta nas energias renováveis e reduzir a dependência
energética do país
. Acelerar a produção de eletricidade a partir de fontes renováveis de
energia, com enfoque no solar;
. Promover a utilização de sistemas renováveis nos sistemas de aquecimento e arrefecimento;
. Incentivar a aquisição e a utilização de sistemas de produção descentralizada e de produção de calor e frio a partir de fontes renováveis de
energia;
. Acelerar a participação da pequena produção renovável em mecanismos de mercado promovendo a sua agregação;
. Implementar mecanismos que promovam e agilizem o investimento, e
revisão do modelo tarifário;
. Criar o ambiente regulatório favorável à participação de novos atores
no mercado, incluindo as comunicações locais de energia;
. Otimizar, simplificar e rever o quadro legal e regulatório associada ao
licenciamento;
. Promover o adequado planeamento das redes de transporte e
distribuição de eletricidade, tendo em conta os objetivos e previsíveis
localizações de nova capacidade de produção renovável;
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. Incentivar o investimento na produção nacional de biocombustíveis
avançados, nomeadamente através da valorização dos resíduos e
recursos endógenos;
. Implementar instrumentos de partilha de custos associados a
mecanismos de reforço de capacidade;
. Fomentar o investimento na transição energética e introduzir
mecanismos inovadores;
. Incentivar I&D&I, nomeadamente no domínio do armazenamento,
hidrogénio e outros combustíveis 100% renováveis.
- Garantir a segurança de abastecimento
. Reforçar a diversificação das fontes endógenas de energia;
. Promover sistemas de flexibilidade e gestão dinâmica do consumo
para apoio à gestão do sistema elétrico;
. Promover os sistemas de armazenamento, designadamente através
da criação do enquadramento legal;
. Promover o desenvolvimento das interligações e reforçar a cooperação regional;
. Promover o adequado planeamento das redes BT;
. Otimizar a operação das redes de transporte e distribuição de eletricidade existentes;
. Planear e fomentar a gestão integrada e conjunta da rede, numa
lógica regional, transfronteiriça;
. Promover a digitalização do sistema energético, por via da promoção
e expansão das redes inteligentes, contadores inteligentes e outros
instrumentos;
. Realizar as necessárias avaliações de risco, planos preventivos de
ação e de emergência, nos termos da regulamentação em vigor;
. Ajustar o papel do gás na matriz energética de forma gradual e sustentável;
. Promover a integração de sistemas energéticos e as interligações
energéticas intersetoriais: Eletricidade/H2 e Gás; Eletricidade/Calor e
Eletricidade;
. Promover a integração no mercado interno de energia, com vista a
uma harmonização e equilíbrio/equidade nos preços a nível regional e
da EU;
. Promover a diversificação das fontes e rotas de aprovisionamento de
recursos energéticos;
. Incentivar I&D&I nos sistemas inteligentes de gestão de energia e
novas infraestruturas.
- Promover a mobilidade sustentável
. Promover as transferências modais através da melhoria da oferta e do
acesso ao transporte público;
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. Estimular a transição energética do setor dos transportes assente na
eletrificação, nos biocombustíveis avançados e no hidrogénio;
. Promover e apoiar a mobilidade elétrica, através do incentivo à introdução de veículos elétricos e do reforço das infraestruturas de carregamento;
. Promover os serviços de partilha de veículos com enfoque na mobilidade elétrica;
. Reforçar a infraestrutura de abastecimento de combustíveis alternativos no que respeita a combustíveis líquidos;
. Promover o transporte de mercadorias por via ferroviária e marítima;
. Promover a mobilidade ativa e comportamentos mais eficientes;
. Incentivar I&D&I nos sistemas de transportes.
- Promover uma agricultura sustentável e potenciar o sequestro de carbono
. Promoção da produção e utilização de fontes de energia renovável no
setor agrícola;
. Reduzir o consumo de fertilizantes azotados;
. Promover a gestão eficiente de efluentes de pecuária;
. Promover práticas agrícolas mais eficientes no uso de recursos e
regenerativas com impacte na retenção de carbono, no uso eficiente
da água e no consumo de energia;
. Aumentar a capacidade de sumidouro natural da floresta e de outros
usos do solo;
. Promover uma gestão mais efetiva da floresta com redução da área
ardida;
. Incentivar o papel da bioeconomia através do aumento da florestação
ativa, promoção de práticas silvícolas mais eficientes e valorização dos
serviços dos ecossistemas;
. Incentivar I&D&I nos sistemas agrícolas e sequestro de carbono, designadamente reforçando a capacidade nacional de participação nos
instrumentos europeus.
- Desenvolver uma indústria inovadora e competitiva
. Descarbonizar a indústria, promovendo o uso de recursos renováveis,
armazenamento de energia e da eletrificação;
. Fomentar a eco-inovação, visando processos de produção mais
limpos promovendo a eficiência energética e de recursos;
. Promover a digitalização da indústria (4.0) nos processo, produtos e
gestão dos recursos;
. Apoiar o desenvolvimento de clusters industriais em novas áreas de
desenvolvimento tecnológico;
. Adoção de modelos de negócio assentes em produtos e serviços de
baixo carbono;
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. Promover desenho de produtos e serviços projetados para vários
ciclos de vida;
. Promover as simbioses industriais (urbanas, locais, regionais);
. Envolver o sistema científico e tecnológico em articulação com a
indústria para promover a transição energética;
. Incentivar a I&D&I no domínio da economia circular, designadamente
reforçando a capacidade nacional de participação nos instrumentos
europeus.
- Garantir uma transição justa, democrática e coesa
. Contribuir para a indução de padrões de produção e consumo mais
sustentáveis;
. Aprofundar o conhecimento em matéria de mitigação das alterações
climáticas, divulgar boas práticas e dinamizar comportamentos de
baixo carbono na sociedade;
. Promover a informação aos consumidores domésticos e empresas
contribuindo para uma melhor literacia energética;
. Combater a pobreza energética e aperfeiçoar os instrumentos de
proteção de clientes vulneráveis;
. Simplificar a interação com o mercado criando mecanismos que facilitem a escolha dos consumidores;
. Promover plataformas de diálogo estruturado com as populações
locais;
. Promover o desenvolvimento urbano sustentável e alavancar a
capacidade de intervenção a nível local;
. Fomentar a criação de competência e de emprego qualificado em
setores de baixo carbono;
. Promover a requalificação de trabalhadores em setores intensivos em
carbono;
. Promover a utilização sustentável e racional do território numa perspetiva de maior coesão e valorização territorial;
. Promover a inovação e desenvolvimento de tecnologias, práticas e
produtos e serviços de baixo carbono em todos os setores de atividade.
Assim, a JSD propõe a adoção de medidas concretas para atingir as metas
definidas.
Através de:
- Reforço dos incentivos fiscais para a melhoria da eficiência energética na
indústria, de forma processual, expandindo os âmbitos e enquadramentos
do CELE e SGCIE (Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de

GERAÇÃO MADE IN EUROPE | JSD | MAI.2019 | PAG. 37

GERAÇÃO MADE IN EUROPE
Juventude Social Democrata | Eleições Europeias 2019

Energia).
- Adoção de abordagens positivas na regularização das questões legais
em matéria de ambiente, permitindo que sejam materializados os valores
de contraordenações em investimentos efetivos, e controlados e acompanhados pelas autoridades, na melhoria da sua performance ambiental.
- Desenvolvimento de uma estratégia comum de Proteção Civil ao nível da
UE, reforçando e melhorando a capacidade de resposta das diversas
forças e autoridades de segurança, com vista à minimização dos
fenómenos extremos, como por exemplo, de incêndios, garantindo a
existência e manutenção de maiores áreas de sumidouros de Carbono,
controlando as perdas económicas, sociais e ambientais resultantes.
- Investimento no I&D nas áreas da eficiência energética, garantindo a
expansão de cursos específicos ao nível da formação profissionalizante,
técnico, superior e de pós-graduação nestas áreas, permitindo uma melhoria sustentada ao nível do mercado de trabalho, pela criação de “Green
Jobs”.
- Adaptação das áreas e setores de agrícolas com os novos padrões meteorológicos, garantindo menores perdas, cultivos que garantam uma melhoria ao nível da performance de carbono e gerem emprego nos vários
territórios.
- Simplificação e desburocratização dos diplomas europeus em matéria de
ambiente e energia, garantindo uma transposição nacional eficaz, célere,
bem como uma compreensão e aceitação genérica das entidades privadas
sujeitas ao seu cumprimento.
- Defesa do cumprimento do objetivo de afetação de parte significativa do
Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 à ação climática, que deve ser
repercutida nos diversos programas europeus. Neste sentido, o reforço das
sinergias entre programas europeus, com vista a potenciar a investigação
científica, a inovação tecnológica e o empreendedorismo sustentável.
- O reforço da modernização do sector agrícola da União, com políticas
ativas de adaptação ambiental, climática e energética, através de linhas
específicas de financiamento majoradas para projetos sustentáveis protagonizados por jovens agricultores.

4.2. INDICADORES AMBIENTAIS - UNIÃO EUROPEIA
Em termos de indicadores, pode verificar-se que as consequências das alterações climáticas se traduzem em perdas económicas gravíssimas e que a
longo prazo, estas perdas serão piores do que as poupanças/ganhos imediatos de não tomar ação.
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Tabela 1 - Perdas decorrentes das alterações climáticas (1980-2017).
Fonte: Indicadores da Agência Europeia do Ambiente - https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-3/assessment-2

Em termos gerais, verifica-se um cenário positivo. Ainda assim, é necessário
tomar ação concreta para combater o problema e garantir que se mantém o
aumento inferior a 2,0ºC, conforme acordado na COP21, onde foi celebrado o
Acordo de Paris, em 2015.
A verdade é que existe um longo trabalho a ser desenvolvido, se se pretender
efetivamente atingir as metas e a neutralidade carbónica até 2050. As fontes
de energia devem alterar-se significativamente, reduzindo o peso das fontes
fósseis a algo residual, e deve apostar-se fortemente nos sumidouros de
carbono.
Energia acessível e “limpa”: as energias renováveis
As fontes de energia renovável são formas de energia que são continuamente
reabastecidas pela natureza ou que nunca se esgotam no tempo de vida de
um ser humano. Tais fontes podem ser consideradas como sendo o sol, o
vento, a água, o próprio calor da Terra e as plantas. Um recurso renovável é
algo que é continuamente restabelecido de uma forma mais rápida do que
aquele que é consumido. O ambiente natural, o solo, a água, as florestas, as
plantas e os animais, são todos recursos renováveis, desde que sejam adequa-
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damente monitorizados, protegidos, conservados e mantidos.
Existem diversas fontes renováveis de energia sendo os mais conhecidos os
seguintes:
1. Energia hídrica - é a nossa maior fonte renovável e a mais madura, em
termos tecnológicos, produzindo cerca de 10% da eletricidade do país. A
forma mais comum de aproveitamento elétrico é através do uso de uma
albufeira de um rio retendo um grande reservatório de água. A água é
liberada pelas turbinas de uma barragem para gerar energia.
2. Biomassa - Depois da energia hídrica, a biomassa é o segundo recurso
de energia renovável mais interessante. Algumas estações de produção
elétrica a carvão descobriram que a substituição de algum carvão por biomassa é uma opção de baixo custo para reduzir as emissões indesejáveis.
Um processo chamado de gaseificação - a conversão de biomassa em gás
através da sua reação com altas temperaturas, mas sem combustão - é
outra maneira de gerar eletricidade. A decomposição de biomassa em
aterros também produz gás, principalmente metano, que pode ser queimado numa caldeira para produzir vapor para produção de eletricidade. A
biomassa pode também ser convertida quimicamente num tipo de óleo
combustível, denominado óleo de pirólise. O óleo de pirólise pode ser
usado para a geração de energia e como stock de alimentação para combustíveis e para a produção de produtos químicos.
a. Da mesma forma, a bioenergia é a energia derivada da biomassa
(matéria orgânica), como as plantas. Queimar madeira numa lareira ou
numa fogueira, é usar bioenergia.
b. Por outro lado, a biomassa pode ser convertida diretamente em
combustíveis líquidos, chamados biocombustíveis. Como os biocombustíveis são fáceis de transportar e possuem alta capacidade
energética, eles são preferidos para abastecer veículos e por vezes
também como combustível para gerar energia. O biocombustível mais
comum é o etanol, um álcool feito a partir da fermentação de biomassa
rica em hidratos de carbono.
c. A biomassa como o milho, trigo, soja, madeira e resíduos, também
pode ser usada para produzir produtos químicos e materiais que normalmente obtemos do petróleo. A indústria já começou a utilizar o
amido de milho para produzir plásticos de uso quotidiano e até mesmo
para-choques de automóveis.
3. As estações de energia geotérmica recolhem o vapor subterrâneo ou a
água quente de poços perfurados com cerca de um quilómetro ou mais de
profundidade. O vapor ou a água quente é canalizada do poço para acionar uma turbina a vapor convencional, que alimenta um gerador elétrico.
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Tipicamente, a água é então devolvida ao solo para recarregar o reservatório de onde foi extraída com o objetivo de completar o ciclo da fonte
renovável de energia.
a. Com as bombas de calor geotérmicas, embora as temperaturas do
ar possam variar amplamente durante as estações do ano, as temperaturas do solo à superfície variam muito pouco (entre dez e vinte graus
Celcius). Estas bombas baseiam-se nesta temperatura relativamente
estável como fonte para aquecer edifícios no inverno e mantê-los frescos no verão.
4. Uma outra tecnologia são os aerogeradores que geram energia eólica.
As turbinas eólicas de hoje são uma tecnologia muito mais eficiente do
que as que existiam no início da sua implementação. A tecnologia das
turbinas eólicas pode parecer simples, no entanto, as turbinas são sistemas
de energia altamente sofisticados que aproveitam a energia do vento por
meio de cada vez maiores e inovadores desenho de pás. Sistemas mecânicos modernos combinados com geradores avançados, convertem essa
energia em eletricidade.
5. O oceano é também uma fonte de energia sendo que pode produzir
dois tipos de energia: energia térmica do calor do sol e energia mecânica
das marés e ondas. A energia térmica oceânica pode ser usada para
muitas aplicações, incluindo a geração de eletricidade. Os sistemas de
conversão de eletricidade usam a água quente da superfície para fazer
girar uma turbina, o que ativa um gerador. A conversão de eletricidade da
energia das marés e das ondas geralmente envolve dispositivos mecânicos. Uma estrutura é normalmente usada para converter a energia das
marés em eletricidade, forçando a água a entrar através de turbinas,
ativando o gerador. Enquanto isso, a energia das ondas usa energia
mecânica para ativar diretamente um gerador, ou para transferir para um
fluido, que pode ser água ou ar, que então aciona uma turbina ou um gerador gerando eletricidade.
6. No que diz respeito ao hidrogénio, este é rico em energia, e o seu uso
como combustível somente água e vapor de água como única emissão. O
hidrogénio é o elemento mais abundante do universo e também o mais
simples. Um átomo de hidrogénio consiste apenas num protão e num
eletrão. Apesar de sua abundância e simplicidade, não ocorre naturalmente como um gás na Terra. Todavia, a indústria na sua atividade produz
mais de 1 bilião (em escala europeia) de metros cúbicos de hidrogénio por
ano.
7. Com a energia solar as tecnologias podem aproveitar diretamente o
poder infinito do sol e usam essa energia para produzir calor, luz e energia.
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A energia solar pode ser usada para aquecer as águas domésticas e das
piscinas. A maioria dos sistemas solares de aquecimento de água consiste
num coletor solar e num reservatório de armazenamento de água.
a. A eletricidade solar ou a tecnologia fotovoltaica converte a luz solar
diretamente em eletricidade. Durante a última década, emergiu um
forte mercado de energia solar para alimentar residências e edifícios
ligados à rede urbana como resultado dos avanços da tecnologia solar,
juntamente com mudanças globais na reestruturação da indústria
elétrica.
O ano de 2017 foi, à semelhança dos anteriores, outro ano recorde para as
fontes renováveis de energia, caracterizado pelo maior aumento na capacidade de energia renovável, queda dos custos, aumento dos investimentos e
avanços em tecnologias facilitadoras para a implementação deste tipo de
estruturas. Muitos desenvolvimentos durante estes últimos anos tiveram
influência da implantação de fontes renováveis de energia, incluindo as ofertas
mais baixas de energia renovável em leilões um pouco por todo o mundo, um
aumento significativo da atenção à eletrificação dos transportes, aumento da
digitalização, poder local e nacional a tomarem medidas para se tornarem
livres do carvão e dos combustíveis fósseis, novas políticas e parcerias sobre o
preço do carbono e novas iniciativas e metas estabelecidas por grupos de
governos em todos os níveis.32
Os governos estão, cada vez mais, a tornar-se pioneiros em iniciativas relacionadas com as fontes renováveis de energia e no que toca a projetos de eficiência energética. Ao mesmo tempo, muitos países em desenvolvimento e emergentes estão a expandir as suas estratégias de implementação e investimento
em renováveis e na infraestrutura relacionada. O sector privado também está
a desempenhar cada vez mais um papel importante pela aposta concreta e
tomadas de decisões em aquisição e investimento nesta área.33
Em 2016, a fonte renovável de energia representou cerca de 18,2% do consumo
total de energia final global, com as renováveis modernas a representar 10,4%.
O número de países com metas de energia renovável e políticas de apoio
aumentou novamente em 2017, com vários poderes locais e nacionais a
tornarem as suas metas existentes mais ambiciosas, reforçando novamente o
seu papel crucial nesta mudança de paradigma.34

32. Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, “Global Status Report 2018,” 2018
33. European Commission, “Roteiro para a Energia 2050,” pp. 1–47, 2011
34. European Commission, “Renewable Energy Road Map-Renewable Energies in the 21st Century:
Building a More Sustainable Future,” no. 2006, pp. 1–20, 2007
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No sector dos transportes, o uso de biocombustíveis ainda é limitado por
questões de sustentabilidade, incerteza política e progresso tecnológico lento
em combustíveis avançados, assim como os combustíveis para a aviação e nos
sectores do aquecimento, arrefecimento e transportes – que no seu conjunto
representam quatro quintos da procura final de energia a nível global – continuam a apresentar um atraso em relação ao sector elétrico Estes sectores
recebem muito menos atenção por parte do seio político quando comparados
com a energia proveniente de fontes renováveis. No entanto, a falta de
atenção política não reflete a importância relativa, já que o aquecimento e o
arrefecimento correspondem a 48% do uso final da energia, o transporte a
32% e a eletricidade a 20%.
O investimento em renováveis concentrou-se a nível regional: China e Estados
Unidos da América contabilizaram aproximadamente 75% do investimento
global em renováveis em 2017. No entanto, quando contabilizado por unidade
do Produto Interno Bruto (PIB), as Ilhas Marshall, Ruanda, Ilhas Salomão,
Guiné-Bissau e outros países em desenvolvimento estão a investir tanto ou
mais em energias renováveis do que os países desenvolvidos e as economias
emergentes.35
Tanto a procura de energia como as emissões de CO2 relacionadas com a
energia aumentaram substancialmente pela primeira vez em quatro anos. As
emissões de CO2 relacionadas com a energia aumentaram 1,4%. A nível global
a procura de energia aumentou cerca de 2,1% em 2017 devido ao crescimento
económico das economias emergentes e do aumento da população. O aumento de energias renováveis não está a conseguir acompanhar o aumento da
procura de energia e o contínuo investimento em produção fóssil e nuclear.
Nos transportes, o aumento da eletrificação está a oferecer oportunidades
para o aumento das renováveis, apesar da predominância dos combustíveis
fósseis: mais de 30 milhões de veículos elétrico de duas e três rodas têm sido
colocados nas estradas por todo o mundo a cada ano e, 1,2 milhões de
automóveis elétricos de passageiros foram vendidos em 2017, mais de 58% em
relação a 2016. A eletricidade fornece 1,3% das necessidades energéticas para
os transportes, das quais cerca de um quarto são renováveis e 2,9% biocombustíveis. De uma forma geral, no entanto, 92% da procura de energia nos
transportes, continua a ser satisfeita por petróleo, e apenas 42 países têm
metas nacionais para o uso de renováveis nos transportes.36

35. Direção Geral de Energia e Geologia, “Estatísticas Rápidas - Renováveis,” no. 171, 2019
36. Ambiente Magazine, “ENERGIAS RENOVÁVEIS: AQUECIMENTO, ARREFECIMENTO E TRANSPORTES CONTINUAM ATRASADOS,” 2018.Disponível online em: https://www.ambientemagazine.com/energias-renovaveis-aquecimento-arrefecimento-e-transportes-continuam-atrasados/.
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A UE, definiu para 2020 e para toda a Europa, uma quota de energia proveniente de fontes renováveis de 20%. Alguns países, como Portugal, já atingiram
ou ultrapassaram essa meta. De facto, a atual situação energética no país
mudou significativamente na última década, quando ainda se discutiam
estratégias de implementação de fontes renováveis de energia. Portugal foi o
quarto país da UE com maior incorporação de eletricidade renovável em 2017
(39,7%), seguido da Dinamarca (61,5%), da Áustria (65,4%) e da Suécia
(65,9%). A produção anual de eletricidade em Portugal atingiu 56,7 TWh em
2017, sendo que a produção renovável de eletricidade anual atingiu os 22,5
TWh em 2018 baseando-se principalmente nas fontes hídricas (13,6 TWh) e
eólicas (12,7 TWh) representando em conjunto cerca de 82% da produção total
de energia renovável.
No final do ano de 2017, Portugal era o quinto país com maior capacidade
energética eólica instalada per capita do mundo, seguido da Alemanha,
Suécia, Irlanda e Dinamarca. Estima-se um excedente anual de produção de
energia renovável na ordem dos 800–1200 GWh para 2020. À medida que
aumenta a relevância do poder renovável dentro do sector energético, o
desenvolvimento de uma maneira eficiente e económica de armazenar os seus
excedentes em períodos de baixa procura torna-se um problema urgente a ter
que ser resolvido.37
Relativamente ao sector fotovoltaico, em Portugal, a abundância do recurso
solar é excelente, em comparação com a de outros países da UE. A insolação
no território nacional continental é excelente quando comparado, por exemplo, com a Alemanha, que apresenta em média valores de insolação entre 1200
e 1700 horas de sol por ano. Em Portugal estes valores ocorrem com máximos
de insolação na ordem das 3000 horas de sol/ano na região de Lisboa (Estoril)
e na península de Setúbal, na raia Alentejana e no litoral do Algarve e os mínimos na região do Minho, com cerca de 1 800 horas de sol/ano.38
Pode-se considerar este recurso muito subaproveitado, contrastando com a
tendência de expansão que se observa na maior parte dos outros países europeus. A engenharia e empresas portuguesas possuem, neste âmbito, um
amplo campo de atividade para produção de conhecimento e riqueza que não
pode ser ignorado pela atual política energética. Isto porque a radiação solar
que atinge a Terra corresponde a uma quantidade de energia de 1x1018 kWh/ano, quando atualmente seria necessário captar apenas 0,01% da radiação solar

37. C. V. Miguel, A. Mendes, and L. M. Madeira, “An overview of the Portuguese energy sector and
perspectives for power-to-gas implementation,” Energies, vol. 11, no. 12, 2018
38. Secretaria de Estado do Ambiente e Recursos Naturais, Atlas do Ambiente - Insolação - Notícia
Explicativa. Lisboa, 1987
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para satisfazer a procura energética mundial.39, 40

Figura 5 - Mapa Europeu da distribuição da radiação
global média [12].

Na figura 4 é apresentado o mapa da distribuição da radiação global média
anual na Europa onde se constata que o maior potencial de geração de eletricidade solar no continente europeu encontra-se em Portugal e noutros países
da Região do Mediterrâneo. Um estudo acerca da disponibilidade da energia
solar pode melhorar a compreensão do potencial fotovoltaico para o futuro da
energia e contribuir, assim, para a criação de políticas eficazes e de fomento
para a utilização deste tipo de tecnologia em cada vez mais espaços.
Assim, a JSD propõe um investimento nas energias renováveis.
Através de:
- Incorporação, em todos os edifícios públicos, de infraestruturas que tirem
o máximo partido dos recursos naturais, nomeadamente:
. Aproveitamento solar através de painéis fotovoltaicos e coletores

39. GREENPRO, “Energia fotovoltaica: manual sobre tecnologias, projectos e instalação.,” 2004
40. I. Apolinário Castedo de Almeida, “Avaliação e comparação do potencial solar e fotovoltaico em
zonas urbanas,” 2013
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solares;
. Aproveitamento das águas da chuva para instalações sanitárias e
regas;
. Aproveitamento da biomassa gerada nos seus domínios territoriais
para compostagem e consequente adubagem de jardins e zonas
verdes; valorização energética para aquecimento de edifícios;
. Aproveitamento das tecnologias existentes para aquecimento e
arrefecimento inteligente de edifícios e infraestruturas, assim como da
renovação do ar interior, recorrendo apenas à mecânica dos fluídos
como é o ar.
- Incentivos fiscais para particulares na instalação de tecnologias e
infraestruturas que promovam o aproveitamento e a valorizem as fontes
renováveis de energia, tais como:
. Aproveitamento solar através de painéis fotovoltaicos e coletores
solares;
. Aproveitamento das águas da chuva para instalações sanitárias, regas
e até para consumo próprio quando devidamente tratadas através de
tecnologia já existente (UV, por exemplo);
. Alterações no edificado que promovam melhorias nas condições de
conforto térmico e acústico.
- Aceleração dos procedimentos para receber licenças para projetos cujo
âmbito seja a promoção do aproveitamento e reaproveitamento das fontes
de energia renovável.
- Colocação do consumidor e do cidadão no centro da produção de energia renovável própria e legislar acerca da venda de energia para a comunidade em redor.
- Aposta e investimento concreto, planeado e com visão para a monitorização, proteção, conservação e manutenção do ambiente natural, do solo,
da água, das florestas, das plantas e dos animais.
- Investimento na rede hidrográfica do(s) país(es) e nas infra-estruturas
associadas como são as barragens. Estas devem passar a comunicar entre
si através de canais para promover o aumento da capacidade de encaixe
das albufeiras e a maior redistribuição do recurso em toda a extensão dos
países.
- Investimento em parques solares em zonas de grande aproveitamento
solar no sentido de a Europa continuar a caminhar para a independência
energética e no abandono da geração de energia a partir de combustíveis
fósseis.
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Atualmente, a nível de emprego europeu existe uma rede designada por
EURES, que significa European Employment Services, isto é, Serviços Europeus de Emprego. Esta consiste numa plataforma de cooperação com o objetivo de facilitar a livre circulação de trabalhadores no interior do Espaço
Económico Europeu (EEE) (os 28 Estados-Membros da UE, a Noruega, Liechtenstein e a Islândia) e na Suíça.
O orçamento disponibilizado corresponde a 18% do total do orçamento do
EaSI (programa para o Emprego e Inovação Social). Este é um instrumento de
financiamento a nível da UE para promover um elevado nível de qualidade e
emprego sustentável, garantindo proteção social. É gerido diretamente pela
Comissão e reúne três programas geridos separadamente entre 2007 e 2013:
PROGRESS, EURES e Microfinanciamento Progress.
A EURES dirige-se tanto a candidatos a emprego interessados em mudar-se
para outro país para trabalhar ou estudar, como a empregadores que pretendem recrutar pessoas do estrangeiro. Neste momento, estão disponíveis
3.947.699 empregos, provenientes de 13.721 empregadores.
O programa, atualmente, oferece uma rede de conselheiros que podem prestar informações e auxílio aos candidatos a emprego e aos empregadores,
através de contactos pessoais. Os conselheiros EURES são especialistas
formados que prestam os três serviços básicos EURES de informação, orientação e colocação, tanto aos candidatos a emprego como aos empregadores
interessados no mercado de trabalho europeu. Existem mais de 850 consel41
heiros EURES em toda a Europa e o número continua a aumentar. Os respetivos dados dos contactos e endereços são indicados na página "Pesquisar conselheiros EURES" da secção "EURES" do portal.
Esta plataforma desenvolve diversos projetos para prosseguir o objetivo
comum de colaborar na procura do primeiro emprego, como o
42
43
Drop’pin@EURES e o YfEj - Your first EURES job, em português, o teu
primeiro emprego EURES.
Contudo, a taxa de conhecimento e aproveitamento desta rede é ainda muito
reduzida.
41. https://ec.europa.eu/eures/public/pt/what-can-eures-do-for-you42. https://ec.europa.eu/eures/public/pt/opportunities
43. http://www.yourfirsteuresjob.eu/en/home
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Assim, a JSD propõe a criação de uma estratégia europeia para o EURES a
ser implementada a nível nacional.
Através de:
- Criação de gabinetes EURES em todas as universidades e politécnicos, de
forma a que os alunos possam ter fácil acesso às oportunidades
disponíveis, assim como parcerias para desenvolver eventos e atividades
(por exemplo, workshops).
- Maior divulgação dos programas existentes, nomeadamente, através das
redes sociais.
- Aumento do capital empresarial disponível para integrar jovens estagiários.
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