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1. INTRODUÇÃO: A IMPORTÂNCIA DAS 
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS PARA OS 
SINDICATOS

O que nos vem à cabeça quando lemos, ouvimos ou 
falamos de uma Transição Justa? Embora ainda não seja o 
principal tópico de conversa do nosso quotidiano, um bom 
começo é o acordo de Paris sobre as alterações climáticas 
de 2015. Um acordo cujo texto, após pressão dos 
sindicatos,	passou	a	incluir	a	referência	a	“uma	transição	
justa da população ativa e a criação de empregos dignos e 
de qualidade”.

O congresso internacional dos sindicatos – ITUC 
(International Trade Union Congress) – descreve a 
Transição Justa como “ferramenta para uma transição 
rápida e justa para uma sociedade de baixo carbono 
resiliente às alterações climáticas”. A maioria das 
definições	remetem	para	um	quadro	estratégico	
desenvolvido por sindicatos e ativistas ambientais, o qual 
engloba uma série de intervenções sociais fundamentais 
para a proteção dos postos de trabalho e meios de 
subsistência	dos	trabalhadores,	à	medida	que	a	economia	
se	altera	de	um	modelo	de	dependência	da	queima	de	
combustíveis fósseis para uma economia sustentável e 
neutra em carbono. Até aqui tudo bem.

O acordo de Paris sobre as alterações climáticas da COP21 
em 2015, celebrado entre governos de todo o mundo, 
reconheceu que as alterações climáticas representam uma 
ameaça premente e potencialmente irreversível, exigindo 
uma redução profunda das emissões globais de modo a 
manter a subida da temperatura média abaixo dos 1,5 a 2 
graus Celsius. Pela primeira vez presenciámos um acordo 
internacional com consenso mundial.

Num mundo de “factos alternativos” isto trata-se de um 
passo em frente, no entanto o acordo de Paris tem grandes 
falhas. Por um lado, não é vinculativo para os governos. Por 
outro, indústrias mais poluentes, como a indústria naval e 
a	aviação,	não	foram	incluídas.	Na	verdade,	prevê-se	que	as	
emissões globais continuem a aumentar, provocando uma 
subida da temperatura média de 3 a 4 graus Celsius, em 
vez dos 1,5 graus Celsius  revisto antes de 2023.

Os governos continuam a ignorar a conclusão do antigo 
economista-chefe do Banco Mundial, Nicholas Stern1, 
de que as alterações climáticas são a maior e mais 
abrangente falha de mercado da história da Humanidade, 
continuando a recorrer a maus mecanismos de mercado 
e tecnologias de emissões negativas, tais como energia 
de biomassa e tecnologias de captura e armazenamento 
de carbono ainda não comprovadas na indústria 
(BECCS). Desde os primeiros relatos do IPCC – Painel 
Intergovernamental para as Alterações Climáticas – em 
1990, as emissões de CO2 já aumentaram em 60%. 
Portanto, embora Paris apresente uma diretiva-quadro 
flexível	para	a	responsabilização	dos	governos,	a	realidade	
é	que	não	existem	mecanismos	nem	uma	urgência	
e responsabilização coletivas no sentido de prevenir 
alterações	potencialmente	catastróficas	do	clima	na	
Terra. A História sugere que será necessária uma viragem 
decisiva no sentido da ação coletiva, à escala global e 
local, de modo a conseguirmos levar a cabo as grandes 
mudanças de que precisamos.

Os sindicatos assentam num princípio de solidariedade, 
desempenhando um papel necessário no combate 
ao grande desequilíbrio de poder e riqueza existente 
entre capital e trabalho. Trata-se de um problema atual, 
ilustrado pela greve de 150 milhões de trabalhadores 
indianos em 2015 – a maior greve geral jamais registada.2 
A solidariedade continua a ser a nossa arma mais poderosa 
na luta contra as corporações multinacionais e elite 
financeira	que	dominam	o	mundo.

O sistema económico global cria riqueza extrema para 
uma minoria e empobrecimento agravado para a maioria. 
Uma das características do período neoliberal iniciado nos 
anos 80 é o rápido aumento das emissões de carbono e 
dos direitos económicos adquiridos, com um recorde de 
lucros registados.

“A solidariedade continua a ser 
a nossa arma mais poderosa 
na luta contra as corporações 
multinacionais e elite financeira 
que dominam o mundo”
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A	análise	e	argumentos	apresentados	neste	panfleto	
foram escritos do ponto de vista de um sindicato que 
acredita que as alterações climáticas são algo que diz 
respeito a sindicalistas e trabalhadores. O sindicato dos 
funcionários públicos do Reino Unido, PCS (Public and 
Commercial Services Union), representa mais de 180 
mil trabalhadores da função pública, entidades públicas 
e empresas privadas. Os nossos membros trabalham 
em várias entidades públicas e organismos reguladores, 
sendo responsáveis por políticas e práticas ambientais, 
e desempenham papéis importantes na regulação e 
cumprimento de normas ambientais.

O PCS foi reconhecido pela sua atividade como sindicato, 
no que toca à questão das alterações climáticas. Ao 
mesmo tempo, os membros do PCS veem-se perante um 
ataque sem precedentes aos seus salários, empregos e 
condições de trabalho. No seguimento do Brexit, não 
há descanso para os trabalhadores da função pública e 
aqueles que dependem dos nossos serviços. Os sindicatos 
continuam a operar ao abrigo de disposições legislativas 
que são “as mais restritivas para sindicatos do mundo 
ocidental”3 e o Trade Union Act 2016 foi descrito por 
líderes académicos da área das Relações Laborais como “o 
ataque mais prejudicial aos direitos dos sindicatos desde 
as combination laws dos anos 30”.4

“A solidariedade continua a ser a nossa arma mais 
poderosa na luta con-tra as corporações multinacionais e 
elite	financeira	que	dominam	o	mun-do.”

Se existem restrições no direito democrático dos 
sindicatos ao recrutamento, organização, reunião, 
negociação e no direito à greve, tal não acontece por 
serem irrelevantes, ou apenas uma relíquia do passado, 
mas exatamente pela razão oposta. O PCS já deu provas 
da	sua	capacidade	de	desafiar	as	ameaças	financeiras	e	
políticas, e de continuar a lutar pelos seus membros.

Uma vez que os nossos membros esperam de nós uma 
defesa militante dos seus ordenados, condições e postos 
de trabalho, torna-se ainda mais importante responder 
ao	porquê	dos	sindicatos	se	deverem	preocupar	com	
as alterações climáticas. Se o papel dos sindicatos é 
regular relações entre empregadores e trabalhadores, 
assegurando as melhores condições possíveis, porque é 
que se haveria de dedicar tempo, energia e recursos à 
problemática das alterações climáticas?

Com	este	panfleto	pretendemos	responder	a	esta	
pergunta, mostrando um número crescente de dados que 
evidenciam que as alterações climáticas são um problema 
que diz respeito aos sindicatos. O problema das alterações 

climáticas não é uma distração, mas sim um motivo de 
consolidação da organização sindical, com relevância 
atual, em especial para os jovens, e permite começar 
a colocar os sindicatos no centro do debate crucial e 
urgente	acerca	do	que	significa	uma	transição	justa.

A	conferência	anual	de	representantes	do	PCS,	refletindo	
a crescente consciencialização das pessoas no que 
toca ao impacto das alterações climáticas, adotou 
uma série de estratégias de ação que marcam o início 
do envolvimento do PCS em questões ambientais. Em 
2006/07 o congresso de sindicatos (TUC) do Reino Unido 
liderou um projeto5 para tornar os locais de trabalho mais 
amigos do ambiente, em vários setores da indústria, o que 
envolveu a formação e apoio de representantes “verdes”, 
a negociação de acordos para tornar os locais de trabalho 
mais ecológicos, e a sensibilização de sindicatos para a 
problemática das alterações climáticas.

O PCS desempenhou um papel relevante nesses 
projetos, os quais permitiram estabelecer uma rede 
de representantes verdes e implementar a ideia de se 
fazerem auditorias ambientais ao local de trabalho. O PCS, 
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importância na atualidade. Dele podemos tirar lições 
importantes e úteis para o debate e concetualização de 
uma Transição Justa, em particular para os trabalhadores 
da indústria dos combustíveis fósseis, fabrico de armas 
e	energia	nuclear.	A	experiência	tem	demonstrado	que	
é	insuficiente,	e	até	mesmo	contraprodutivo,	protestar	
contra determinados setores de atividade sem tentar ter 
um diálogo genuíno com os trabalhadores e oferecer-lhes 
uma alternativa pela qual valha a pena lutar.

O PCS desempenhou um papel orientador no grupo de 
sindicatos da Campanha contra as Alterações Climáticas 
(CACC – Campaign against Climate Change), quando, em 
2009, sindicatos e académicos, ativistas e ambientalistas 
se juntaram para desenvolver o relatório “One Million 
Climate Jobs” (“Um Milhão de Empregos para o Clima”).11 
O plano de empregos para o clima tem um elo de ligação 
com o plano Lucas, e veio reforçar a ideia de que as 
alterações climáticas são uma questão sindical. Este plano 
demonstrou o potencial técnico e económico de um 
milhão	de	postos	de	trabalho	para	o	clima,	qualificados	
e sindicalizados, que permitem reduzir em cerca de 80% 
as emissões de dióxido de carbono num período de 20 
anos. Com o investimento certo e planeamento público, 
os empregos para o clima podem ser criados em áreas 
como	a	eficiência	energética,	modernização	e	isolamento	
térmico de casas e edifícios públicos, transportes públicos 
baseados num sistema integrado e ecológico, e aplicação 
de tecnologias de energia solar, eólica e das ondas, como 
parte de um setor renovado da indústria transformadora. 
Na COP21 de Paris, Naomi Klein descreveu este plano 
como “uma ferramenta fantástica para mapearmos o tipo 
de justiça climática pela qual deveríamos estar todos a 
trabalhar”, e o mesmo tem levado a várias iniciativas de 
empregos para o clima em diversos países.12

Desde	a	crise	financeira	de	2008	que	nos	dizem	que	a	
recuperação	do	défice	requer	cortes	no	investimento	
público. O Reino Unido é a sétima economia mais rica 
do planeta e, desde a crise, as 1000 pessoas mais 
ricas da Grã-Bretanha viram a sua fortuna descomunal 
aumentar para o dobro. Trata-se de uns meros 0,003% 
da	população	adulta	do	Reino	Unido	que	têm	desfrutado	
de um crescimento vertiginoso da sua fortuna, 
crescimento esse que permitiria pagar toda a dívida 
correspondente	ao	défice	orçamental	do	Reino	Unido.	O	
PCS organiza trabalhadores do HMRC que enfrentam um 
programa violento de encerramentos e despedimentos. 
O departamento do estado, de importância vital, 
responsável pela cobrança e recolha de impostos, tem 
vindo a perder 125 mil milhões de libras por ano em 
fundos	públicos,	devido	à	evasão	e	fraude	fiscais	e	
impostos não tributados.13 Investir o dinheiro necessário 

em conjunto com o deputado John McDonnell, propôs 
uma disposição legislativa nos parlamentos europeu e do 
Reino Unido para a criação de representantes ambientais 
no local de trabalho (WERs).6

Existem vários exemplos de luta em questões de saúde 
pública e degradação ambiental na história do movimento 
sindical. A necessidade de redução das emissões de 
dióxido de carbono é uma extensão lógica do trabalho 
dos sindicatos na diminuição dos riscos no local de 
trabalho. Sendo que 40% das emissões de gases com 
efeito de estufa deriva da atividade no local de trabalho, 
os	sindicatos	têm	um	papel	de	negociação	importante	
junto dos empregadores, para que estes cumpram 
com a responsabilidade de assegurar um ambiente de 
trabalho	saudável,	seguro	e	eficiente	do	ponto	de	vista	
energético. Condições meteorológicas extremas, como 
as	cheias,	requerem	bombeiros	e	serviços	de	emergência;	
a campanha de defesa de um serviço público essencial, 
liderada pelo sindicato de bombeiros Fire Brigades 
Union (FBU), é um bom exemplo da ligação entre clima e 
sindicatos.7	Outro	exemplo	é	a	experiência	dos	sindicatos	
dos	trabalhadores	da	saúde	de	Nova	Iorque,	na	sequência	
do furacão Sandy.8

Os sindicatos de trabalhadores dos transportes, 
combustíveis fosseis e indústrias com utilização intensiva 
de energia compreendem os caprichos do mercado e a 
ameaça sobre o sustento dos trabalhadores melhor que 
a maioria. Pensar antecipadamente e mudar políticas 
futuras é uma forma de defender os membros dos 
sindicatos da ameaça de uma mudança económica 
baseada nos interesses das elites económicas. É necessário 
os sindicatos mobilizarem os seus membros no sentido 
de uma estratégia industrial e política clara e objetiva, 
para que se consiga realizar a transição para uma energia 
de baixo carbono. Falhar neste objetivo poderá ter um 
resultado devastador – degelo das calotes polares, cheias, 
tempestades,	secas,	ondas	de	calor,	desflorestação,	
extinção de espécies, deslocalização económica, aumento 
da	pobreza	e	refugiados	climáticos.	O	consenso	científico	
de	que	a	humanidade	está	a	ficar	sem	tempo	é	esmagador.

Em 2016 comemorou-se o quadragésimo aniversário do 
livro “Lucas Corporate Plan: A New Trade Unionism in 
the Making”9, um plano estratégico feito por um comité 
de delegados sindicais da empresa Lucas Aerospace. 
Este é um momento importante da história da classe 
trabalhadora, que vale a pena resgatar da “enorme 
condescendência	da	posteridade”.10 O plano incluía um 
projeto	detalhado	para	a	diversificação,	transformando	
a tecnologia de armas em formas de produção úteis 
para a sociedade,  o qual se reveste de uma ainda maior 
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Tanto os problemas económicos que surgiram desde a 
crise	financeira,	como	a	agenda	política	do	governo	no	
sentido de fazer os trabalhadores pagar pela austeridade, 
e agora o Brexit, levantam questões de organização 
e poder dos sindicatos que caem fora do âmbito 
deste texto. O que se torna cada vez mais claro é que, 
enquanto que os sindicatos são capazes de responder às 
questões	levantadas	neste	panfleto,	o	mercado	tem-se	
mostrado incapaz – tornando-se mesmo impeditivo – de 
resolver a problemática das alterações climáticas.15

É urgente um debate aberto entre trabalhadores, por 
forma a desenvolver uma estratégia industrial que 
permita a proteção real dos postos de trabalho, salário 
e condições dos trabalhadores, a par com uma transição 
económica.	Isto	significa	que	é	necessário	aprender	com	
várias iniciativas, como o plano Lucas, One Million Climate 
Jobs, campanhas e projetos de várias zonas do mundo. 
Estes são bons pontos de partida para a formulação de 
uma alternativa ao papel anti-laboral e ambientalmente 
destrutivo dos gigantes energéticos com grande poder 
económico;	de	ter	em	conta	que	desde	o	início	da	era	
industrial, apenas 90 empresas foram responsáveis por 
mais de dois terços das emissões globais.16

As alterações climáticas e a luta dos sindicatos 
da indústria contra a exploração continuada dos 
trabalhadores oferecem a oportunidade de pensar 
e desenvolver uma estratégia e um programa que 
coloquem os trabalhadores no centro da transformação 
económica que precisamos.

Neste	panfleto	far-se-á	uma	análise	mais	profunda	das	
questões levantadas nesta introdução, com especial 
enfoque na função pública e seu papel no fornecimento 
de uma energia pública e controlada democraticamente. 
Baseando-nos	na	nossa	experiência	com	a	temática	das	
alterações climáticas, iremos explorar como se pode 
desenvolver um plano estratégico para o clima, que 
seja relevante para os sindicatos e trabalhadores da 
Grã-Bretanha e de todo o mundo. O principal objetivo 
é desenvolver um debate informado, colocando os 
interesses da classe trabalhadora como prioritários para 
uma Transição Justa.

Chris Baugh
Secretária-Geral Adjunta

para uma ação decisiva e atempada face às alterações 
climáticas não é uma questão de viabilidade económica 
mas sim das nossas prioridades como sociedade.

“Investir o dinheiro necessário para uma ação decisiva 
e atempada face às alterações climáticas não é uma 
questão de viabilidade económica mas sim das nossas 
prioridades como sociedade.”

Tanto o plano Lucas como o “One Million Climate Jobs” 
oferecem alternativas inspiradoras. Ambos nos levam 
para além da ordem de trabalhos imediata dos sindicatos, 
levantando questões importantes de democracia 
industrial e do necessário planeamento económico.

Margaret Thatcher presidiu o Reino Unido após o colapso 
da sua indústria transformadora.14 As regiões com uma 
grande quantidade de trabalhadores nestes setores 
sofreram um grande declínio económico e foram as que 
tiveram maior expressão de voto a favor do Brexit. O 
medo do desemprego e da perda de trabalho é muito real. 
Promessas exageradas de uma grande oferta de emprego 
em indústrias nocivas para o ambiente, como a aviação, 
extração de gás de xisto (fracking) e extração de carvão 
a céu aberto, são apresentadas como uma oportunidade 
para os trabalhadores. Neste contexto, é fácil de perceber 
porque é que a preocupação com as alterações climáticas 
é vista como uma ameaça para a tão necessária oferta de 
emprego. A polémica gerada em torno destas questões 
arrisca-se	a	alimentar	a	desconfiança	mútua	crescente	
entre	sindicatos	e	movimentos	ambientais.	Neste	panfleto,	
mostramos como estas divisões se apresentam como um 
obstáculo para a concretização de uma Transição Justa, e 
o quão necessário é ter-se uma discussão séria acerca de 
como iremos ultrapassar estas mesmas divisões.

“Investir o dinheiro necessário 
para uma ação decisiva e 
atempada face às alterações 
climáticas não é uma questão 
de viabilidade económica mas 
sim das nossas prioridades como 
sociedade”
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sustentável,	definido	no	relatório	Brundtland,	“Our	
Common Future” (“O Nosso Futuro Comum”)18, em 
1987, como:

“…desenvolvimento que satisfaz as necessidades da 
geração atual, sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras de satisfazerem as suas próprias 
necessidades.”

“A	superfície	da	Terra	em	cada	uma	das	últimas	três	
décadas foi sucessivamente mais quente do que em 
qualquer década anterior desde 1850.”

Deste processo saiu o Protocolo de Quioto, em 1997, 
no	qual	se	definiram	as	primeiras	metas	de	redução	das	
emissões de gases com efeito de estufa, para países 
industrializados.

Tais eventos podem parecer longínquos e fora do 
alcance de grande parte da população, no entanto são 
importantes pois funcionam como um reconhecimento 
oficial	da	necessidade	de	se	fazer	algo	em	relação	ao	
clima. Além disso, desempenham um papel fundamental 
na	definição	das	economias	e	sociedades	em	que		vivemos	
e trabalhamos, através dos deveres acordados em 
tratados e protocolos, assim como na criação dos modelos 
financeiros	–	e	de	mercado	–	necessários	para	cumprir	
com essas obrigações.

Já há algum tempo que a relação de causa-efeito 
entre atividade humana e alterações climáticas não é 
algo que suscite dúvidas a climatólogos, e até mesmo 
alguns cientistas do início do século XIX já tinham 
desenvolvido teorias em torno dos combustíveis fósseis 
e aquecimento global.

Os	meteorologistas,	por	outro	lado,	têm-se	mostrado	mais	
cautelosos	em	afirmar	que	aquilo	que	hoje	presenciamos	
como clima extremo resulta de uma alteração rápida do 
clima.19 No entanto, face aos relatos quase diários de 
novos	recordes	a	serem	atingidos...	o	mês	consecutivo	
mais	quente;	o	inverno	mais	chuvoso;	o	furacão	mais	
forte... hoje em dia já só o mais teimoso dos céticos do 
clima é que ignora a realidade diante de si.

2. PARCERIA PÚBLICO-LABORAL PARA UMA 
ECONOMIA DE BAIXO CARBONO O MUNDO 
DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Em Dezembro de 2015 em Paris, conseguiu-se chegar a 
um acordo entre líderes mundais sem precedentes, acerca 
da necessidade de esforços coletivos e “ambiciosos” 
para o combate às alterações climáticas. A Convenção 
Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas 
(UNFCCC) referia que tal marcava “um novo rumo no 
esforço global de combate às alterações climáticas” pois 
procurava garantir:

“...um aumento da temperatura média global inferior a 
2°C acima dos níveis pré-industriais e fazer esforços no 
sentido de limitar o aumento da temperatura para os 
1,5°C acima dos níveis pré-industriais, reconhecendo 
que	tal	permitiria	reduzir	significativamente	os	riscos	e	
impacto das alterações climáticas.”17

As bases deste acordo tinham sido lançadas alguns anos 
antes. Em 1988, A Organização Meteorológica Mundial 
das Nações Unidas (WMO – World Meteorological 
Organisation) e o Programa das Nações Unidas para o 
Ambiente (UNEP – UN Environment Programme) montaram 
o Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas 
(IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change), 
com o objetivo de oferecer uma visão cientifíca objetiva 
acerca das alterações climáticas. O seu primeiro relatório 
de avaliação foi publicado em 1990. A este seguiu-se, em 
1992,	a	Conferência	das	Nações	Unidas	sobre	Ambiente	e	
Desenvolvimento, mais conhecida por Cimeira do Rio.

A Cimeira do Rio estabeleceu a UNFCCC com o intuito de 
limitar e estabilizar as emissões de gases com efeito de 
estufa na atmosfera. Foi também a primeira tentativa de 
desenvolver estratégias em torno do desenvolvimento 

“A superfície da Terra em cada 
uma das últimas três décadas foi 
sucessivamente mais quente do 
que em qualquer década anterior 
desde 1850”
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O	desafio	no	combate	às	alterações	climáticas	é	também	
uma luta para combater a pobreza energética global, e a 
forma como a mesma afeta de modo desproporcional as 
populações.

COMO CHEGÁMOS A ESTE PONTO? 
Quando se fala das causas das alterações climáticas – 
emissões desenfreadas de gases com efeitos de estufa 
como o dióxido de carbono, o metano ou o óxido nitroso 
que se vão acumulando na atmosfera – é difícil não cair nos 
clichés habituais sobre poder. Mas o facto é que o poder é o 
cerne do problema. A fonte de energia que usamos, quanta 
podemos usar, a quem ela pertence, e quem a controla.

Um exemplo que demonstra isto mesmo é o caso dos 
cientistas da Exxon Mobile, que sabiam dos impactos 
da extração e queima de combustíveis fósseis, pelo 
menos desde os anos 70, mas escolheram não divulgar 
essa informação.27	Porquê?	Porque	ia	contra	os	seus	
interesses  parar de fazer o que faziam. Ou seja, embora 
os combustíveis fósseis nos tenham feito chegar ao ponto 
a que chegámos, os interesses do capital – ou dos seus 
modelos de negócio à base de carbono – asseguraram 
que os governos não fariam nada até se chegar à situação 
de crise atual.

Desde	o	primeiro	relatório	científico	de	avaliação	do	
IPCC28, há 25 anos, pouco se tem feito para travar 
as emissões de gases com efeitos de estufa (GHG – 
greenhouse gas emissions). Em 2014, o IPCC constatou 
que “as emissões GHG derivadas da atividade humana 
continuaram a aumentar... com aumentos absolutos 
maiores entre 2000 e 2010, apesar do crescente número 
de políticas climáticas”.29 Estes números incluem o 
abrandamento	provocado	pelo	colapso	financeiro	de	
2007/08.

Estamos neste momento a investir em métodos de 
extração extremos, que literalmente drenam por 
completo a terra até ela secar, como a extração de gás 

A	NASA,	Agência	Espacial	Norte-Americana,	mapeou	a	
alteração das temperaturas globais desde que começaram 
a ser feitos registos, há 136 anos. Segundo a NASA, a 
temperatura média global da Terra aumentou em cerca 
de 0,8°C (1,4 graus Fahrenheit) desde 1880.20 Este padrão 
de aquecimento foi reconhecido pelo IPCC no seu quinto 
relatório de avaliação:

“A	superfície	da	Terra	em	cada	uma	das	últimas	três	
décadas foi sucessivamente mais quente do que em 
qualquer década anterior desde 1850. O período de 1983 
a 2012 foi provavelmente o período de 30 anos mais 
quente dos últimos 1400 anos, no Hemisfério Norte...”21

Além do clima extremo associado às alterações climáticas, 
os outros indicadores do aquecimento global são a subida 
do nível do mar, o degelo das calotes polares e a perda de 
biodiversidade.

Em	2016,	cinco	das	ilhas	Salomão,	no	Pacífico,	
desapareceram devido à subida das águas do mar22. 
Embora estas não estivessem habitadas, trata-se de um 
sinal do que está para vir, pois muitos estados insulares 
pequenos e comunidades costeiras irão desaparecer ou 
sofrer danos devido às alterações climáticas.23 O degelo 
de calotes polares e glaciares acaba por contribuir ainda 
mais para o efeito de aquecimento da Terra, isolamento 
de espécies selvagens e ameaça às reservas de água 
doce	do	planeta.	A	perda	de	biodiversidade	significa	que	
animais e insetos importantes para a agricultura, como as 
abelhas polinizadoras, perdem o seu habitat, aumentando 
o risco de pragas e doenças.

A perspetiva de uma situação de catástrofe é tal que os 
Estados Unidos consideraram as alterações climáticas 
como uma ameaça à segurança.24 Ameaça essa provocada 
pelo movimento em massa de populações que terão 
de abandonar os próprios países e atravessar fronteiras, 
para fugir dos impactos das alterações climáticas e 
procurar recursos, sustento e segurança. Embora não seja 
diretamente imputável, a crise na Síria foi precedida por 
uma seca severa na região do Crescente Fértil, com perdas 
agrícolas que levaram à migração de várias famílias de 
agricultores da região rural para os centros urbanos.25

População desalojada e refugiados estão entre os 3 mil 
milhões	de	pessoas	em	todo	o	mundo	com	insuficiências	
no acesso à energia. Em grande parte ainda dependentes 
de madeira e carvão para cozinhar e aquecer as 
suas casas,26 o fardo diário de apanhar madeira recai 
maioritariamente sobre mulheres e raparigas, que assim 
aumentam a sua própria vulnerabilidade, vendo-se 
obrigadas a viajar por longas distâncias.
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sérias e agirmos imediatamente, talvez, com 50% de 
hipóteses,	consigamos	ficar	abaixo	do	limite	de	2°C.	Para	
tal é necessário remover todas as emissões resultantes 
do sistema energético que, a não ser parado, será o 
responsável por dois terços das emissões até 2050 
– cinquenta anos antes do previsto pelo IPCC.36 Para 
conseguir isto, não precisamos apenas de uma transição 
para um sistema 100% à base de energia renovável, 
mas de mudar radicalmente a forma como vivemos e 
trabalhamos, como viajamos e o que fazemos no nosso 
tempo livre.

Por outras palavras, precisamos de uma transformação 
social e económica que aproveite o conhecimento, a 
tecnologia, a riqueza e a atividade humana para, numa 
perspetiva de longo prazo, satisfazer as necessidades da 
humanidade e do planeta que habitamos.

REVOLUTION INDUSTRIELLE E 
DESINDUSTRIALIZAÇÃO 
Algo essencial para se compreender como se chegou 
a este ponto é olhar para trás e perceber porque é 
que a expressão “níveis pré-industriais” é um ponto de 
referência	fulcral	para	a	transição	energética.

Na década de 1750, no rescaldo de uma revolução política, 
os franceses criaram a expressão “revolution industrielle” 
ou Revolução Industrial.37 O conceito tornou-se mais tarde 
popular na história do Reino Unido, onde a combinação 
de capital, carvão, tecnologia, terra e trabalho humano 
levaram à expansão industrial dentro e fora das fronteiras

No entanto, aquilo a que os franceses assistiram do outro 
lado do Canal foi mais uma transição para uma nova 
economia do que propriamente uma revolução – economia 
essa que gerou trabalho remunerado coletivo e organizado, 
e que criou o capitalismo industrial atual. Também 
começou a criar a relações de propriedade e controlo entre 
trabalhadores, interesses públicos e interesses privados.

Naturalmente, o capitalismo já existia antes da revolução 
industrial, tal como existia um primeiro sistema fabril, 
como por exemplo a indústria da seda em Derby.38 No 
entanto, o aproveitamento do carvão como uma fonte 
de energia produtiva, a conversão do calor em energia 
mecânica sob a forma de vapor e em especial a sua 
utilidade para fazer rodar as engrenagens da fábrica, 
abriu o caminho para o crescimento de todos os tipos de 
fabrico. Mas, tal como Andreas Malm ilustra no seu livro 
“Fossil Capital”,39 a ascensão do carvão como principal 
fonte de energia não se tratou de um acidente.

Uma ideia relevante da análise de Malm é que, apesar de 

de	xisto	ou	a	gaseificação	de	carvão,	em	vez	de	nos	
virarmos para a tecnologia energética que nos permitirá 
responder à crise, nomeadamente as energias renováveis. 
A exploração inclui a região ártica na qual, ironicamente, o 
degelo dos glaciares está a facilitar o acesso das empresas 
de combustíveis fósseis ao petróleo e gás outrora 
inacessíveis.30

Assim sendo, a resposta curta à pergunta de como 
chegámos a este ponto, é que não houve uma 
ação coletiva quando se teve o conhecimento e a 
oportunidade. Mas, apesar de nos encontrarmos na 
nova era do Antropoceno31 – mudança rápida do clima 
provocada pela atividade humana – não foi a maior parte 
da população humana que criou o problema.

Um pequeno grupo – os metafóricos 1% - decidiu que 
investir num futuro de carbono baixo ou neutro, através 

das energias renováveis, não seria bom para os seus 
interesses económicos. Na energia extrativa produz-se 
algo que é comercializado. Encontrar mais reservas de 
petróleo ou gás gera mais lucro para os prospetores. Com 
um painel solar ou uma turbina eólica, enquanto o sol 
brilhar ou o vento soprar, temos uma fonte de energia 
“grátis”	e	infindável,	que	não	pode	ser	reivindicada	como	
o petróleo e o gás.

Já deixámos a situação chegar tão longe que a única 
opção	que	nos	resta	é	uma	travagem	de	emergência.	Nas	
palavras do ambientalista norte-americano e fundador do 
movimento 350.org, Bill McKibben, a situação acabou de 
piorar.32

Segundo dados da Carbon Brief, de forma a ter uma 
probabilidade	de	66%	de	ficar	no	limite	dos	1,5°C,	é	
necessário que o nosso orçamento global de emissões 
de carbono (carbon emissions budget33) não ultrapasse 
1 bilião (1 000 000 000 000) de toneladas  de CO2 
entre 2011 e 2100.34 Há um consenso crescente de 
que já possa ser demasiado tarde. As trajetórias atuais 
apontam para uma liquidação do nosso orçamento 
de carbono até 2021.35 Mas, se tomarmos medidas 

“Os trabalhadores acabam por 
depender de prestações sociais, 
devido à degradação salarial, 
e muitos vêm-se obrigados a 
escolher entre aquecimento e 
alimentação”
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Nos anos entre a primeira e a segunda Guerras Mundiais 
assistiu-se a uma proximidade cada vez maior entre grandes 
empresas e governo, com subvenções pagas à custa dos 
contribuintes e consumidores, por exemplo para lidar com 
dificuldades	nas	minas	de	carvão.	Os	subsídios	ao	carvão	
foram retirados mais tarde, com o Mining Industry Act 
de 1926, baseado nas recomendações da comissão de 
Samuel de 1925, que caracterizava tais subsídios como 
uma	recompensa	à	ineficiência.	O	Coal	Mines	Act	de	
1930 trouxe regulamentação nacional para a produção, 
fornecimento e comércio de carvão, enquanto que o 
Coal Act de 1938 tornou a indústria propriedade pública. 
No entanto, a comissão do carvão, Coal Comission, 
estabelecida nestas deliberações legislativas para gerir a 
indústria, pouco conseguiu atingir até os seus poderes lhe 
serem retirados com a eclosão da guerra em 1939.

A Segunda Guerra Mundial, ainda que temporariamente, 
distorceu o poder tradicional do capital, uma vez que 
o estado se “apoderou” de património para a máquina 
de guerra, em nome do interesse nacional. Outras 
medidas incluiram uma tributação de 100% sobre lucros 
excessivos, política de rendimentos e acordos de greve 
com o movimento sindical, e uma grande quantidade de 
mulheres a juntar-se à força laboral. Imediatamente após 
a guerra surgiu o Estado Social e, acima de tudo, uma 
economia planeada, baseada em indústrias nacionalizadas 
para ajudar na reconstrução do pós-guerra.45 Isto incluiu 
gás, eletricidade, aço e carvão.

Embora o Governo Trabalhista de Clement Attlee tenha 
apoiado o princípio ideológico da propriedade coletiva 
dos meios de produção (nessa altura ainda incluída na 
cláusula 4 da constituição do Partido Trabalhista46), a 
nacionalização	significava	controlo	do	estado.	Alguns	
meios eram geridos como departamentos estatais, outros 
de forma independente do governo, deixando pouco 
espaço aos trabalhadores para fornecerem um serviço 
público de interesse público.

Uma das falhas na nacionalização das indústrias foi o 
conflito	entre	propriedade	estatal	e	controlo	direto.	
Surgiram preocupações relativamente a responsabilidades 
e	eficiência,	e	hostilidades	perante	a	intervenção	
direta	do	governo	com	políticas	de	fixação	de	preços	e	

a água, uma fonte de energia renovável, ser mais barata 
que	o	carvão	e	este	ser	inicialmente	menos	eficiente,	
o	modelo	capitalista	da	altura	deu	preferência	a	uma	
transição para o carvão. Tal estará relacionado com o 
controlo sobre o processo laboral, sendo que a velocidade 
de trabalho deixou de depender de ritmos naturais e 
passou a estar dependente do ritmo das máquinas. Algo 
que ainda hoje se faz notar nos processos laborais e na 
indústria transformadora.

Com o surgimento das “máquinas infernais” (‘satanic 
mills’)40, como se costuma dizer, o resto é história e, 
voltando ao presente, com o aumento e diminuição do 
trabalho	organizado,	os	trabalhadores	têm	de	enfrentar	
novos modos de degradação, sob a forma de trabalho 
precário e “trabalho forçado” (‘bonded labour’) por 
contratos de “zero horas”. Os trabalhadores acabam por 
depender de prestações sociais, devido à degradação 
salarial,	e	muitos	vêm-se	obrigados	a	escolher	entre	
aquecimento e alimentação. Também assistimos à 
desindustrialização da economia, à medida que o tecido 
industrial é substituído por uma economia “FIRE – 
Finance, Insurance, and Real Estate” (Setor Financeiro, 
Seguradoras, e Mercado Imobiliário), também chamada  
de “arrendatária” (‘rentier’) ou economia dominada pelo 
capital	financeiro.41

INDÚSTRIA CONTROLADA PELO ESTADO 
O carvão foi o motor da revolução industrial, permitiu 
a iluminação de ruas industriais e fábricas com 
candeeiros a gás, abasteceu o setor ferroviário e levou 
ao desenvolvimento da indústria siderúrgica, evoluindo-
se da indústria do ferro para a indústria do aço. No seu 
pico, nos anos 20, a indústria do carvão empregava cerca 
de 1,2 milhões de trabalhadores. Com o aparecimento 
do automóvel privado e autocarros motorizados,42 
assim como a substituição do carvão por petróleo nos 
submarinos do início do século XX, o petróleo começou 
a	ganhar	importância,	com	elevada	dependência	externa	
até surgirem as primeiras plataformas petrolíferas no Mar 
do Norte, em 1975.43

Esta não foi uma revolução social, mas sim uma 
revolução que evoluiu num sistema de propriedade 
privada e que assistiu ao desenvolvimento de um 
movimento trabalhista cada vez maior – tanto em 
números como em poder – que começou a reagir e a 
lutar contra as forças do capital, conseguindo vitórias 
em disputas sobre salários e condições de trabalho.44 
Um movimento trabalhista que foi capaz de usar a ‘Tripla 
Aliança’ de mineiros, trabalhadores do setor ferroviário e 
trabalhadores dos transportes, para fazer parar as rodas 
da economia, na Greve Geral de 1926.

“Os ataques políticos aos mineiros 
nos anos 80 e 90 representam 
ainda hoje um momento marcante 
da luta de classes”
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um paraíso para gastar os lucros do Mar do Norte, que se 
tornou conhecido como a capital europeia do petróleo e 
do gás.49

Os ataques políticos aos mineiros nos anos 80 e 90 
representam ainda hoje um momento marcante da luta de 
classes. Embora não se tratem de postos de trabalhos pelos 
quais gostássemos de lutar hoje em dia, foi um momento 
que, tal como a revolução industrial, marcou um período de 
transição. Também é algo doloroso, pois os trabalhadores 
que	produziram	as	receitas	fiscais	derivadas	do	petróleo	
do Mar do Norte acabaram inadvertidamente por ajudar 
a pagar a destruição da indústria do carvão, suportando 
os custos das ajudas sociais aos trabalhadores tornados 
redundantes neste processo de de-industrialização.50

Três	décadas	depois,	pouca	é	a	indústria	que	temos,	
os serviços públicos encontram-se fragmentados e em 
declínio, a economia é arrendatária, e o nosso movimento 
laboral está fustigado e com uma atitude fortemente 
derrotista.	Temos	um	défice	democrático	que	resulta	

investimentos. Também se revelou a contradição inerente 
à	gestão	eficiente	de	uma	empresa	estatal	capitalista,	
baseada no lucro mas dita como de interesse público.47

Até à descoberta e extração de grandes reservas de gás 
natural no Mar do Norte nos anos 60, o gás provinha em 
grande parte do carvão e da importação de gás natural 
líquido da Algéria. Esta descoberta no Mar do Norte levou 
a uma grande transformação na forma como o gás era 
fornecido, deixando de se ter uma estrutura urbana de 
gás descentralizada, e passando a ter-se um fornecimento 
centralizado. Isto incluiu a conversão a nível nacional 
de aparelhos domésticos de 13 milhões de lares e a 
construção de uma nova rede de distribuição48 onde, 
pela primeira vez, vários lares puderam desfrutar de um 
abastecimento universal de gás e eletricidade, através de 
empresas estatais.

A indústria de gás e petróleo tornou-se um grande 
empregador, tanto na parte da extração como em toda 
a	cadeia	de	distribuição.	A	riqueza	afluiu	para	Aberdeen,	
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tempo durante e após a guerra, o que se pode atingir com 
o tipo certo de ação coletiva e vontade política. Tal como 
é	referido	no	panfleto	“One	Million	Climate	Jobs”53

“…os governos fazem coisas que ‘custam demasiado’ 
quando	eles	as	decidem	fazer”	tais	como	financiar	
guerras, ou resgatar bancos.

SERÁ A HORA DE UMA REVOLUÇÃO 
INDUSTRIAL “VERDE”? 
Hoje em dia é habitual dizer-se que, para que haja uma 
transição para uma economia de baixo carbono ou neutra 
em carbono, é necessária uma “revolução industrial 
verde”.	Mas	o	que	é	que	isto	significa?	Trabalhos	verdes,	
uma economia verde, capitalismo verde, crescimento 
verde, estratégia industrial verde, política verde – ser o 
governo mais verde alguma vez visto? Infelizmente, pintar 
o mundo de “verde”, embora seja bem-intencionado, não 
passa de greenwashing.54

Desde os anos 70, enquanto economias como a 
do Reino Unido se encontravam em processo de 
desindustrialização,	não	é	por	coincidência	que	o	
crescimento da ideologia neoliberal tenha sido associado 
a um aumento drástico das emissões de gases com efeito 
de estufa a partir de combustíveis fósseis.

Naomi Klein, não tendo sido a primeira, foi talvez a 
comentadora mais popular a notar que o problema do 
debate climático era que ele se estava a focar no agente 
de mudança errado e que precisávamos de

“…apresentar argumentos persuasivos que mostram 
que as soluções reais para a crise climática são também 
a melhor esperança que temos de construir um sistema 
económico muito mais consciente – um sistema que 
combata desigualdades profundas, reforçe e transforma a 
esfera pública, gere trabalho digno e abundante e limite 
radicalmente o poder das corporações...”55

Tal como se pôde ver com a Exxon e companhia, a 
economia dos combustíveis fósseis envolve poder e 
controlo, razão pela qual a transição vai além da defesa de 
um capitalismo “verde”.

Estudos demonstraram que umas meras 90 empresas e 
indústrias governamentais foram responsáveis por dois 
terços das emissões de carbono antropogénicas.56 Os 
principais intervenientes, quer de empresas que exploram 
os países “amaldiçoados pelos recursos”57 como a Nigéria 
ou a Colômbia, ricos em combustíveis fósseis, ou os 
países que exploram os seus próprios recursos, como a 
Arábia Saudita, não irão parar facilmente. No primeiro 

do crescente descrédito das instituições políticas e 
enfrentamos uma revolução tecnológica que, segundo 
alguns,	irá	resultar	no	fim	do	trabalho.51 Acima de tudo, 
não temos uma energia coesiva nem uma estratégia 
climática que nos permita traçar o caminho para uma 
economia neutra em carbono.

O World Energy Outlook 2016 pinta um cenário 
preocupante.52	Este	relatório,	produzido	pela	Agência	
Internacional de Energia, estima a produção e consumo até 
2040,	partindo	de	tendências	históricas.	A	boa	notícia	é	que	
a energia proveniente de fontes renováveis é a forma de 
energia com crescimento mais rápido no mundo, ocupando 
o carvão o último lugar. A má notícia é que “os combustíveis 
fósseis continuam a ser a principal fonte de energia 
no	mundo	no	caso	de	referência	IEO2016:	em	2014,	
combustíveis líquidos, gás natural e carvão representam 78% 
do	consumo	global	de	energia.”	Prevê-se	um	aumento	da	
utilização de gás natural ou gás extraído por fracking, com a 
energia elétrica e setores industriais a representar cerca de 
75% do consumo mundial de gás natural.

Podemos encontrar algum consolo no facto de estas 
estimativas se tratarem de projeções baseadas na 
atividade atual, não incluindo por isso todas as iniciativas 
governamentais para a redução das emissões de carbono, 
tais como o anúncio feito pela China em Novembro de 
2015, no sentido de reduzir a exploração de carvão e 
lidar com a poluição atmosférica e emissões de dióxido 
de carbono. No entanto, as estimativas atuais apontam 
para que o carvão continue a contribuir em cerca de 29% 
na geração de eletricidade em 2040, e que as energias 
renováveis representem, por essa altura, 28 a 30% da 
quota global.

O último século demonstrou, num curto período de 

“As soluções reais para a crise 
climática são também a melhor 
esperança que temos de construir 
um sistema económico muito 
mais consciente – um sistema que 
combata desigualdades profundas, 
reforçe e transforme a esfera 
pública, gere trabalho digno e 
abundante e limite radicalmente o 
poder das corporações”
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Jazz Moderno – conduzido pelo Mercado, pela forte 
inovação e rápido desenvolvimento de novas tecnologias.

Sinfonia Inacabada – fortemente orientada por governos, 
com políticas energéticas que dão prioridade à segurança 
e ao combate às alterações climáticas.

Hard Rock – um mundo fragmentado, com uma 
economia fraca e um forte espírito nacionalista.

Continuando esta metáfora musical, o PCS sugere um 
quarto cenário, a charanga – uma transição energética 
baseada na participação real dos trabalhadores, 
propriedade pública e controlo democrático – uma 
parceria público-laboral.

Os patrões das minas e das fábricas do antigamente 
poderão ter desejado que esta banda musical apenas 
se tratasse de uma simples atividade de lazer dos 
trabalhadores, mas a mesma acabou por se tornar numa 
forma de solidariedade de classe e de força sindical que 
precisamos de voltar a invocar.61

Temos muito a aprender com esta grande herança 
industrial	e	as	feridas	inflingidas	aos	trabalhadores.	
Acima de tudo, não podemos permitir que tal se repita 
no cenário atual de transição económica e energética. 
Trabalhadores e sindicatos devem unir-se e traçar 
o caminho para uma transição baseada em energia 
democrática, repensando os nossos serviços públicos 
e as relações sociais entre trabalhadores, comunidades 
e governo. Resumindo, há que fazer uma transição 
orientada pela força laboral.

caso, os líderes protegem os gigantes dos combustíveis 
fósseis por forma a manter o seu poder político, e 
ao mesmo tempo tomam partido dos interesses do 
capital dos combustíveis fósseis para agir contra as 
suas próprias populações, através do abuso de direitos 
humanos, particularmente junto de ativistas ambientais 
e sindicais.58 No segundo caso, os recursos também são 
usados como forma de garantir o poder, não apenas 
para manter os cidadãos sob controlo, mas também 
comprando alianças com democracias ocidentais, 
sedentas pelos recursos destes países e pela possibilidade 
de lhes vender armamento.59

Em suma, trocar os combustíveis fósseis pelas energias 
renováveis	não	é	suficiente.	Precisamos	de	lidar	com	as	
alterações climáticas como um subproduto tóxico do 
capitalismo, crescimento descontrolado associado a 
emissões desenfreadas de gases com efeitos de estufa, e 
concentração da propriedade pública em mãos privadas, 
sujeitas a pouco controlo do governo. Precisamos de lidar 
com esta problemática através de um processo político 
que enfrente a desigualdade e desequilíbrio de poder 
inerente aos nossos sistemas políticos e económicos. E 
para	tal	é	necessário	desafiar	as	soluções	convencionais	
dos acordos climáticos, orientadas para o mercado.

A GRANDE TRANSIÇÃO – UMA PARCERIA 
PÚBLICO-LABORAL 
O Conselho Mundial de Energia explica aquilo a que 
chamam a Grande Transição para 2060 e o Trilema 
da Energia60, que se refere à segurança energética, 
equidade no acesso à energia e sustentabilidade 
ambiental	com	três	cenários	musicais	arbitrários:



15

DEMOCRACIA ENERGÉTICA: PERSPETIVA DE UM SINDICATO DE TRABALHADORES DA FUNÇÃO PÚBLICA

dos mercados energéticos, estabelecido desde as primeiras 
privatizações dos anos 80. Ou assim nos levam a crer, pois 
tal tem sido a trajetória apresentada pelo governo.

O Reino Unido deverá encerrar todas as suas centrais 
elétricas alimentadas a carvão até 2025, mas apenas 
na condição de haver gás de xisto disponível.64 Também 
há quem defenda o uso de carvão “limpo”, através da 
aplicação de tecnologias de baixas emissões (NET) na 
forma de captura e armazenamento de carbono (CCS), 
como o TUC na sua política de “energia equilibrada”.65

Foram emitidas centenas de licenças para fracking e 
exploração de gás de xisto, como forma de reavivar a 
economia, nas antigas zonas industriais descritas por Lord 
Howell, antigo Secretário de Estado da Energia, como o 
“Norte desolado”.66 Pode demorar algum tempo até que 
o metano comece a jorrar das zonas rurais, mas a decisão 
do Secretário de Estado das Comunidades e Administração 
Local de se sobrepor à democracia local e dar luz verde 
à Cuadrilla para começar a perfurar Lancashire67 mostra 
uma intenção clara do governo de impor o gás de xisto a 
uma população que se lhe opõe cada vez mais.68

Em 2015 aprovou-se o Infrastructure Act, o qual cobria 
uma amálgama de questões, desde  as infraestruturas 
de transportes à vida selvagem, à extração de gás de 
xisto por baixo das casas das pessoas. Com um Acto tão 
abrangente, é fácil deixar passar um ponto importante 
– “maximizar a recuperação económica” (MER) do gás e 
petróleo	do	Mar	do	Norte.	A	cláusula	MER,	que	significa	
não deixar no solo, mas sim perfurar em busca de mais, foi 
formalisada no Energy Act 2016.

Em Outubro de 2016, a Autoridade offshore do Petróleo 
e do Gás (Offshore Oil and Gas Authority), um organismo 
independente criado em 2015, foi formalizada como 
empresa pública (GovCo), com o compromisso de 
ajudar a “indústria a tirar partido das potenciais reservas 
equivalentes a 20 mil milhões de barris de petróleo que 
restam” no Mar do Norte.69

O recurso ao gás e petróleo do Mar do Norte entrou em 
declínio desde o seu pico nos anos 90. No entanto, em 
vez de lidar com este declínio – independentemente das 
alterações climáticas – o Reino Unido continua a tentar 
maximizar os lucros em zonas de cada vez mais difícil 
acesso. Como notado pelo professor Andrew Cumbers, 
o foco do governo do Reino Unido é a “poupança e 
incentivo às empresas estrangeiras, frequentemente 
através	de	incentivos	fiscais”,	negligenciando	o	impacto	
nas alterações climáticas.70

3. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E POLÍTICA 
ENERGÉTICA DO REINO UNIDO

O compromisso assumido pelo Reino Unido para com o 
acordo de Paris está intimamente ligado à meta da União 
Europeia  de, até 2025, reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa em pelo menos 40% em relação 
aos níveis de 1990. Após a decisão de abandonar a UE, o 
Reino	Unido	vê-se	agora	confrontado	com	a	necessidade	
de	definir	a	sua	própria	meta.	Felizmente	existe	o	acto	
revolucionário	Climate	Change	Act	2008.62	Esta	lei	define	
uma série de ações governamentais para atingir uma 
redução de 80% nas emissões de gases com efeitos de 
estufa até 2050.

A	secção	4	do	Acto	estabelece	o	princípio	da	definição	
de cinco “orçamentos de carbono” (carbon budgets) 
anuais, por forma a atingir este objetivo. Em Julho de 
2016,  o governo aceitou o quinto orçamento de carbono 
definido	pela	Comissão	para	as	Alterações	Climáticas	
(Committee on Climate Change), para o período 2028-
2032.	O	mesmo	define	um	limite	de	emissões	equivalente	
a 1765 Mt de CO2, incluindo as emissões provocadas pelo 
transporte marítimo internacional (mas não pela aviação). 
No entanto, o governo “reconhece que as políticas atuais 
não chegam para cumprir com os requisitos do quarto e 
quinto orçamentos de carbono.”63

Como esta secção irá mostrar, o PCS concorda que as 
políticas	governamentais	são	insuficientes.	Além	disso,	
estão	a	prender-nos	a	um	futuro	de	dependência	de	
combustíveis fósseis que em pouco contribui para 
melhorar a situação e mudar o cabaz energético das 
próximas décadas.

DEIXEMOS OS COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS  
NO SOLO 
A	Ciência	diz-nos	que,	para	haver	alguma	hipótese	de	
atingir o objetivo dos “bem abaixo” dos 2 graus Celsius, 
é preciso que deixemos os combustíveis fósseis no solo. 
Tal	significa	NÃO	explorar	80%	das	reservas	conhecidas	de	
combustíveis	fósseis	até	2050.	E	também	significa	parar	
com atividades de prospeção de novas reservas.

Então, o que impede o governo do Reino Unido de 
estabelecer uma estratégia energética que faça 
precisamente isto?

Como	seria	de	esperar,	a	política	energética	é	influenciada	
pela	filosofia	política	subjacente	ao	governo.	Atingir	metas	
de redução de emissões exige um nível de controlo e 
planeamento da administração central do governo que não 
encaixa no modelo atual de privatização e liberalização 



16

DEMOCRACIA ENERGÉTICA: PERSPETIVA DE UM SINDICATO DE TRABALHADORES DA FUNÇÃO PÚBLICA

prestes a ser aplicado às energias renováveis. Tal já foi 
comparado à implementação de um imposto sobre o 
álcool ao sumo de maçã.76

Em 2009, os líderes do G20, incluindo o Reino Unido, 
assumiram o compromisso de eliminar progressivamente 
os	subsídios	aos	combustíveis	fósseis	“ineficientes”.	A	Oil	
Exchange International tem acompanhado os progressos 
alcançados nesta matéria. Em 2015, relatou que existia 
“um grande fosso entre compromisso e ação do G20” 
77, com o montante de 444 mil milhões de dólares de 
subsídios médios anuais em 2013 e 2014. Tal corresponde 
a cerca de quatro vezes a estimativa apresentada pela 
Agência	Internacional	de	Energia,	no	que	toca	aos	subsídios	
globais às renováveis em 2013. Além disso, o Reino Unido 
é um dos poucos países do G20 que tem aumentado os 
subsídios aos combustíveis fósseis à custa de menor apoio 
aos investimentos nas energias renováveis.

Apesar dos compromissos assumidos no acordo de 
Paris e do apoio ao grupo de Amigos da Reforma das 
Subvenções aos Combustíveis Fósseis (Friends of Fossil 
Fuel Subsidy Reform),78 as escolhas que estão a ser 
feitas	agora	em	questões	de	energia	estão	a	confinar	
as nossas infraestruturas aos combustíveis fósseis 
durante as próximas décadas. Isto inclui transporte 
aéreo e rodoviário. E, num último “viva” à indústria 
dos combustíveis fósseis, estamos a exportar as nossas 
emissões de carbono para países como a China, 
importando de volta – com custo zero de emissões para o 
Reino Unido – produtos que poderíamos fabricar aqui.

“As escolhas que estão a ser feitas agora em questões 
de	energia	estão	a	confinar	as	nossas	infraestruturas	aos	
combustíveis fósseis durante as próximas décadas.”

Assim sendo, impõe-se uma questão importante para as 
nossas soluções baseadas no mercado: quem decide que 

A descida dos preços do petróleo nos últimos anos 
provocou a perda de vários postos de trabalho. O 
organismo	industrial	Oil	and	Gas	UK	afirma	que,	em	
2014, aquela indústria assegurava 453 000 postos de 
trabalho, incluindo diretos, indiretos, ou os chamados 
postos de trabalho induzidos na hotelaria, por exemplo, 
ligados à indústria.71 Bem mais de 100 000 destes postos 
de trabalho foram perdidos em 2016, com alguns dos 
trabalhadores	afetados	a	terem	de	recorrer	às	filas	de	
espera do banco alimentar em Aberdeen.72 Os que 
conseguiram manter os seus trabalhos viram medidas de 
saúde e segurança a serem cortadas, entre outros termos 
e condições.

Não	existem	divergências	quanto	ao	declínio	da	extração	
de gás e petróleo na Escócia, mas também não há 
qualquer	convergência	no	que	toca	à	gestão	desta	
questão no contexto de uma transição energética. 
Até agora, os sindicatos que lutam justamente pela 
proteção	dos	seus	postos	de	trabalho	atuais,	têm-no	feito	
apoiando os interesses das corporações ao apelarem 
a mais extração, pois não há uma alternativa credível 
que apresente uma forma de transição justa para novos 
postos de trabalho numa economia à base de energias 
renováveis.73

ENERGIAS RENOVÁVEIS 
No que toca às energias renováveis, temos presenciado 
desde 2010 retrocessos sistemáticos de políticas de 
apoio ao setor renovável, nomeadamente energia solar, 
energia eólica terrestre e o programa de casas neutras 
em carbono.74 Tal não tem sido apenas prejudicial para 
os nossos orçamentos de carbono, mas também tem 
levado à perda de milhares de postos de trabalho. A 
Solar Trade Association, associação de apoio à indústria 
da energia solar, relatou a perda de cerca de 18 000 
postos de trabalho devido a decisões políticas no período 
2015/2016.75

Estranhamente,	o	governo	justificou	essas	decisões	com	a	
necessidade de baixar as despesas das famílias. Tal poderia 
ser	credível	se	se	tomassem	medidas	idênticas	em	relação	
à	eficiência	energética	e	aos	lucros	do	grupo	dos	“grande	
seis” (“Big Six”) comercializadores de energia.

Outra argumentação bizarra é a de que o setor das 
renováveis, devido ao seu sucesso, deverá ser auto-
suficiente.	Mais	uma	desculpa	que	carece	de	credibilidade,	
uma vez que a indústria dos combustíveis fósseis tem 
recebido enormes subsídios sob a forma de benefícios 
fiscais	e	apoio	direto	do	governo.	O	Climate	Change	Levy	
(imposto sobre as alterações climáticas), implementado 
como forma de tributação dos combustíveis fósseis, está 
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Não precisamos de descobrir por nós mesmos. Basta olhar 
para o outro lado do Atlântico e observar o nirvana do gás 
de fracking dos Estados Unidos para sabermos tudo o que 
precisamos	de	saber,	e	tal	deveria	ser	o	suficiente	para	
deixar o “sonho” por aí.

Energia Nuclear 
Com aclamação quase universal, o projeto de energia 
nuclear do Hinkley point C, assinado pelo governo de 
Theresa May em Setembro de 2016, foi considerado um 
mau negócio.82 Existem algumas semelhanças com o 
fracking na medida em que não é visto por todos como 
um mau negócio para o clima. Tal como acontece com 
o gás de xisto – ou gás natural, como alguns preferem 
chamar-lhe, implicando quase um estatuto de emissões 
neutras – há quem acredite que se trata de uma fonte 
de energia de baixo carbono essencial para um cabaz 
energético de carbono zero.

Também aqui existe o fator dos postos de trabalho mas, 
ao contrário do que acontece no fracking, na indústria 
nuclear sabemos que a empregabilidade é real e que o 
trabalho tende a ser bem pago, sindicalizado e altamente 
qualificado.	Tal	como	o	gás,	a	energia	nuclear	também	
estava sob domínio público até às privatizações dos 
anos 90. A indústria nuclear do setor público emprega 
hoje em dia 65 000 pessoas ao longo de toda a cadeia 
de distribuição.83 No entanto, nos últimos anos, com a 
chegada	dos	reatores	ao	seu	final	de	vida,	trabalha-se	
mais a desmantelar centrais nucleares do que a produzir 
energia a partir delas.

A tecnologia nuclear também está a evoluir e muitos 
acreditam	que	o	futuro	são	pequenos	reatores	nucleares;	
não o monólito de tecnologia não testada, planeado para 
Somerset, no Sudoeste da Inglaterra, semelhante aos 
projetos que já ultrapassaram orçamento e tempo de vida 
em países como França ou Finlândia.84 Até quem defende 
a energia nuclear concorda que este tipo de sistema 
energético centralizado não é a melhor solução para as 
necessidades futuras de produção energética intermitente 
complementar às energias renováveis.

indústrias	mantemos	e	quais	permitimos	flutuar	offshore	
para “paraísos de emissões”? Lamentavelmente o que 
não faltam são declarações, tanto de sindicatos como de 
políticos, sobre a necessidade de energia nuclear e gás 
para mantermos as luzes acesas. Mas quem decide como 
satisfazemos as nossas necessidades energéticas?

Há muitos lados nesta discussão, e a energia nuclear 
em si constitui um debate à parte, mas estamos a 
falar	de	factos	científicos	e	um	consenso	entre	nações	
manifestado no acordo de Paris. Assim sendo, como é que 
passámos de um ponto em que a Comissão de Auditoria 
Ambiental (Environmental Audit Committee) pede uma 
moratória relativa ao fracking, argumentando que este é 
incompatível com as metas para as alterações climáticas, 
para um ponto em que a Comissão para a Energia e 
Alterações Climáticas (Energy and Climate Change 
committee) diz que o mesmo é necessário como parte 
do nosso cabaz energético?79 Como é que a uma petição 
em massa, com milhares de nomes, organizada pela 
Greenpeace ou a 38 degrees, é dado o mesmo peso que à 
opinião de um indivíduo de uma indústria de combustíveis 
fósseis?

VIVEMOS NUMA DEMOCRACIA, CERTO?

Fracking 
Como pudemos ver, a decisão do Secretário de Estado 
Sajid Javid de aprovar o pedido da Cuadrilla de fazer 
prospeção em Lancashire mostra bem o quanto a 
democracia	importa	no	fim	de	contas.	Os	inquéritos	têm	
mostrado sistematicamente que a maioria do público 
se	opõe	ao	fracking.	Tal	tendência	é	agravada	quando	
os “senhores do fracking” começam a bater à porta das 
comunidades. Além dos apelos para manter intacta a 
natureza rica e verde da sua terra, muitos compreendem 
que destruir a paisagem, e com ela as comunidades do 
“Klondike” do fracking dos tempos modernos, pouco fará 
pela nossa segurança energética, pelos preços da energia 
e, acima de tudo, pelas metas ambientais e climáticas que 
estabelecemos.

As emissões provenientes do gás de xisto ou gás extraído 
por fracking, apesar de terem menor teor de dióxido de 
carbono	do	que	o	carvão,	têm	um	maior	teor	de	metano,	
um gás com maior efeito de estufa. Os números de novos 
postos	de	trabalho	criados	são	amplamente	inflacionados	
ou mesmo tremendas mentiras.80 A ameaça de saúde 
para os trabalhadores e comunidades está a ser pouco 
valorizada, mas na verdade é tal que o potencial de 
contrair uma doença como a silicose, provocada pela areia 
usada no processo de fracking, já foi comparado a um 
amianto iminente dos tempos modernos.81

“As escolhas que estão a ser 
feitas agora em questões de 
energia estão a confinar as nossas 
infraestruturas aos combustíveis 
fósseis durante as próximas 
décadas”
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é visto como um enorme feito diplomático. Quanto ao 
conteudo do acordo propriamente dito, há menos razao 
para sarcasmo.

Dizem-nos que é necessário aumentar a capacidade dos 
aeroportos, pois o número de passageiros irá subir. Mas 
quem precisa de fazer mais voos?

Um relatório da Nova Fundação de Economia (New 
Economics Foundation),86 mostrou,  pela análise dos 
dados do Departamento dos Transportes,  que apenas 
15% da população faz 70% dos voos, e que a maior parte 
dos	voos	tem	como	destino	paraísos	fiscais.	Por	isso,	não	
é propriamente o cidadão comum, que tira férias uma 
vez por ano para apanhar sol ou visitar familiares, que 
constitui o problema. São principalmente as camadas ricas 
da população, que mais uma vez exigem à maioria que 
pague pelo seu consumo de combustíveis fósseis.

Também nos dizem que esta expansão necessária tem de 
acontecer	enquanto	se	mantêm	as	emissões	provenientes	
da aviação aos níveis dos anos 90. A indústria conseguiu 
arranjar	uma	forma	bem	inteligente	de	o	fazer;	não	foi	
investindo em formas alternativas de transporte, baseadas 
por exemplo em energias renováveis, mas sim pedindo a 
outros que paguem, reduzindo ainda mais as suas próprias 
emissões. E eles bem que pagarão.

A expansão da aviação irá custar metade do orçamento 
de carbono do Reino Unido previsto para a meta dos 
1,5°C até 205087, orçamento esse que poderia ser usado 
para pessoas em países em vias de desenvolvimento, que 
realmente necessitam desses combustíveis fósseis para 
ajudar na sua própria transição energética. Por outro 
lado, serão as mesmas pessoas que vivem em locais 
precários, mais vulneráveis aos efeitos das alterações 
climáticas, quem irá a pagar a conta. Por exemplo, 

Claro que ainda temos o problema dos resíduos nucleares, 
de como os transportamos e onde os depositamos. A 
consulta com autoridades locais trouxe algumas respostas 
positivas, como por exemplo de Copeland, Cumbria, no 
entanto tal resposta foi depois anulada pelo Conselho de 
Cumbria. Apesar disso, parece que o governo irá passar 
novamente por cima das decisões tomadas.85

O	resultado	final	será	que,	como	acontece	com	o	fracking,	
se o público tiver preocupações e esperar que haja um 
processo democrático que lhe permita opor-se a esses 
planos, então o governo terá que mudar o processo de 
planeamento ou anulá-lo, quando se vir obrigado a perder 
recursos	infindáveis	em	tempo	e	dinheiro	a	montar	um	
falso exercício de consulta democrática.

Aviação 
A aviação é mais uma pedra no sapato do orçamento 
de carbono e, como seria de prever, não é muito 
popular junto das comunidades que se encontram sob 
as rotas dos planos de expansão aérea. Tal como no 
transporte marítimo, dada a natureza global das emissões 
provenientes da aviação, este setor acaba por ter as suas 
próprias metas para as emissões de gases com efeito de 
estufa. Ou algo do género.

A aviação não foi incluída nas metas de redução de 
emissões de gases com efeito de estufa da UNFCCC. Uma 
outra	agência	da	União	Europeia,	a	International	Aviation	
Organisation Commission (IAOC), é quem se reune para 
decidir como lidar com as emissões do transporte aéreo. 
A IAOC reuniu em Outubro de 2016 e, novamente num 
acordo sem precedentes, anunciou uma vitória, com o 
estabelecimento de um novo programa de compensação 
de emissões carbono. Acordos como este e o de Paris 
são considerados sem precedentes, pois conseguir que 
vários países concordem acerca do que quer que seja 
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O governo também está a apoiar investimentos do Reino 
Unido em projetos de combustíveis fósseis em territórios 
estrangeiros, através de um sistema de empréstimo e 
garantias de crédito à exportação. De acordo com a 
organização DeSmog UK, ter-se-á feito um investimento de 
427 millhões de libras em companhias de gás e petróleo, 
como a Petrobas no Brasil, e no apoio ao desenvolvimento 
da indústria petroquímica na Índia 2015-16.90

Por outras palavras, o departamento do Tesouro tem um 
grande interesse em manter a economia dos combustíveis 
fósseis,	e	fá-lo	através	de	generosos	benefícios	fiscais	
para as corporações, tendo ainda o objetivo de reduzir os 
impostos às corporações para 18% até 2020. Os mesmos 
impostos dos quais depende o seu rendimento. É por isso 
necessário, como parte de uma transição energética, que 
haja uma mudança no papel do departamento do Tesouro, 
no sentido de apoiar uma economia neutra em carbono.

TECNOLOGIAS DE EMISSÕES NEGATIVAS 
(NETS) – DEIXAR PARA AMANHÃ O QUE 
PODEMOS FAZER HOJE 
Um dos problemas das metas de emissões de gases 
com efeito de estufa é que faz com que deixemos para 
amanhã o que devíamos fazer hoje, na esperança de que 
uma tecnologia ainda não existente nos venha salvar. Isto 
aplica-se em especial aos políticos.

As declarações grandiosas de uma economia neutra 
em carbono até 2100, feitas pelo G8 em 201591,de 
nada servem se nenhum dos líderes que andaram a dar 
palmadinhas nas costas uns aos outros estiver cá para 
prestar contas. Até mesmo em 2050, não tão distante, 
já terá terminado o tempo de vida eleitoral da grande 
parte dos representantes da nossa política de energia. 
Infelizmente, também alguns sindicatos e grupos 
ambientais caem nesta abordagem.

O governo do Reino Unido desistiu da sua intenção 
de investir em captura e armazenamento de carbono 
(CCS) em 2015, para muito desânimo dos sindicatos. 
A tecnologia CCS é um elemento-chave da estratégia 
do TUC, fazendo parte da chamada política energética 
equilibrada que inclui gás natural e energia nuclear. Um 
dos problemas do CCS é que ainda não é uma tecnologia 
comprovada em larga escala. E, dada a escala que é 
necessária para atingir a descarbonização pretendida do 
nosso sistema energético, não nos podemos dar ao luxo 
de	ficar	à	espera.	Citando	Bill	McKibben,	uma	forma	de	
encontrar a resposta para um problema é:

“Se uma solução demora demasiado tempo então não é 
uma	solução....a	física	e	a	química	são	o	problema;	eles	

pequenas nações insulares, países mais pobres como o 
Haiti, frequentemente assolado por furacões, ou mesmo 
em nas comunidades mais pobres, de baixo rendimento 
e muitas vezes predominantemente negras, de alguns 
países industrializados88.

Resumindo,	não	são	as	pessoas	que	têm	o	poder	de	
decidir, mas sim o governo em prol do capital. Tal como 
aconteceu com as décadas de privatização dos nossos 
recursos energéticos, o governo continua a agir em 
nome dos interesses das corporações, como um acionista 
à espera do lucro, e não em nome dos interesses das 
pessoas e de melhorias sociais.

O TESOURO DE SUA MAJESTADE – O 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS 
A	política	energética	é	em	grande	parte	influenciada	
por	políticas	fiscais	ou	macroeconómicas	definidas	
pelo departamento do Tesouro, o qual tem poder de 
supervisão	e	controlo	sobre	toda	a	despesa	pública;	os	
departamentos do governo precisam do seu apoio e 
consentimento para qualquer legislação ou compromissos 
departamentais que envolvam despesas.

No entanto, o departamento do Tesouro inclui como 
parte da sua estratégia departamental89 o investimento 
a	longo-prazo,	considerando	que	a	“energia	fiável	de	
baixo carbono, a um preço acessível” é fundamental, 
assim como um “sistema de transportes moderno”. 
Para	o	departamento	do	Tesouro	isto	significa	investir	
no gás de xisto e na formação de um fundo de riqueza 
constituído	por	até	10%	das	receitas	fiscais	provenientes	
da produção do gás de xisto, petróleo do Mar do Norte 
e energia nuclear. O regime de tributação está a apoiar 
as empresas de combustíveis fósseis com milhares de 
milhões de libras que poderiam ser investidas numa 
economia neutra em carbono.
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empresas	privadas	de	energia	há	uma	resistência	das	
populações, que temem que estas redes sejam usadas 
para limitar o fornecimento de energia a pessoas em 
situação de pobreza energética, ou para uso indevido 
dos seus dados. Os carros inteligentes movidos a 
energia renovável também estão a ser considerados 
pelo governo, assim como outros investimentos 
“inteligentes” em tecnologia. Mas as infraestruturas 
necessárias ainda não existem, e espera-se que seja o 
setor privado a tratar desse assunto. Empresas como a 
Ecotricity chegaram a instalar os seus próprios pontos 
de carregamento, embora com o intuito de vender a sua 
própria energia.95

Deste modo, são necessárias linhas de distribuição 
rápida	de	energia	e	transmissão	de	potência	que	podem	
rapidamente reduzir as emissões de carbono, em 
simultâneo	com	programas	de	eficiência	energética,	
diminuindo o lado da procura. Também temos uma 
dependência	elevada	de	equipamentos	inteligentes,	pelo	
que será necessário fazer algo parecido com a rede de gás 
criada	para	o	gás	natural	ou	a	troca	de	frigoríficos	ricos	
em CFCs96 nos anos 90, para que hajam benefícios reais 
para todos, tanto em termos climáticos como sociais.

PARA ONDE VAMOS? 
A	questão	das	políticas	de	energia	conflituantes	é	só	parte	
do	problema.	As	corporações	não	têm	qualquer	interesse	
em dar o salto para o investimento nas renováveis. 
Mesmo	que	estas	ficassem	mais	baratas,	não	geram	lucros	
motivantes. Numa analogia interessante à teoria de Malm 
relativa à ascensão do carvão alguns séculos atrás, pode-
se argumentar que por razões semelhantes a tecnologia 
renovável continua pouco atraente aos olhos do capital 
hoje em dia.

Outras medidas de poupança de energia, como a 
reabilitação de espaços, carecem de incentivos das 
corporações, que precisam de alimentar as suas bocas 
sedentas de lucro.

Por esta razão, a única forma de criarmos uma transição 
energética é apropriarmo-nos e tomarmos controlo do 
nosso sistema de energia. 

são os nossos parceiros de negociação e são eles quem 
dá a última palavra, e a verdade é que eles não são muito 
bons parceiros de negociação, eles não querem saber se é 
difícil.”92

A física e a química poderão ser os parceiros de 
negociação do mundo natural, mas no nosso mundo 
temos de lidar com política e ideologia. E aqui, as medidas 
de combate às alterações climáticas orientadas para o 
mercado são quem domina. Tal como as NETS, elas são o 
“grande truque monetário” das alterações climáticas.93 
Essencialmente, os maiores emissores de carbono podem 
continuar a consumir e exportar as suas emissões, através 
de mecanismos de mercado como o EU-Emissions Trading 
Scheme (EU-ETS), para as zonas que menos contribuiram 
para as alterações climáticas ou que, como é o caso da 
China, podem assumir a culpa pois são quem produz os 
bens que consumimos mas já não produzimos.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, REDES INTELIGENTES 
E GRANDES LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO 
Claro que a tecnologia por si só não é nem boa nem má, 
mas sim a forma como ela é aplicada e as políticas que se 
exercem sobre ela. Um bom exemplo disto foi o caso dos 
trabalhadores da Lucas Aerospace, que desenvolveram 
um plano alternativo de produção de bens de utilidade 
social, de modo a combater os despedimentos no setor da 
defesa nos anos 70.94 Outro problema é que o governo do 
Reino Unido carece lamentavelmente de investimento em 
investigação e desenvolvimento tecnológico e, tal como 
acontece com outras questões, o mesmo não é aplicado 
de forma democrática.

 cheia de fugas, assim como as nossas casas e edifícios 
públicos. Um primeiro passo para acabar com o nosso 
fosso energético é reduzir o desperdício e consumo 
de energia, por exemplo através de programas de 
readaptação dos edifícios e isolamento térmico. Tal 
permitiria também reduzir as faturas de energia dos 
consumidores e combater a pobreza energética.

O uso de redes inteligentes poderia também ajudar 
a monitorizar o consumo e equilibrar a utilização de 
energia ao longo da rede. Devido ao predomínio das 
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de-ferro – é dominada em grande parte pelo “público”. 
Os nossos recursos naturais, como as fontes de energia, 
carvão, gás e petróleo, e as reservas de água, são 
extraídos e distribuídos em redes detidas por empresas 
privadas. No entanto, quando algo corre mal, como a 
crise	financeira,	é	o	público	que	paga	a	conta.	Isto	foi	
popularizado	pelo	slogan	“lucros	privatizados;	riscos	
nacionalizados”.

O incentivo ao capital privado para a extração de 
combustíveis fósseis é subsidiado pelo povo, quer de 
forma	direta	quer	por	benefícios	fiscais	dados	às	empresas.	
E, tal como foi referido na secção anterior, o Reino Unido 
paga os subsídios mais altos do mundo para apoiar 
empresas de produção de petróleo, gás e até carvão, 
apesar de fazer parte da promessa do G7 para eliminar 
progressivamente este tipo de energia até 2025.99

O controlo é outra questão complexa. O governo, através 
dos seus vários departamentos, fornece licenças para 
extração através de um processo de concurso público. 
Tomando o exemplo do gás de xisto, o governo anuncia 
uma “ronda de concessão de licenças” e os candidatos 
concorrem	para	explorar	uma	parte	do	país.	A	identificação	
de reservas de hidrocarbonetos é feita por organizações 
governamentais como a British Geological Survey (BGS), 
que pesquisam e desenvolvem mapas da área terrestre do 
Reino Unido. A BGS é um organismo público e faz parte do 
Conselho de Investigação do Ambiente Natural (NERC – 
Natural Environment Research Council).

A regulação e controlo de saúde e segurança de todos os 
setores energéticos faz-se através de diversos organismos 
e departamentos locais e centrais do governo.

Durante o processo de planeamento, o público é 
consultado acerca das candidaturas à extração de 
combustíveis fósseis mas, como vimos no caso do fracking 
em Lancashire, à opinião do público facilmente se 
sobrepõe a decisão do governo central, bastando alegar 
que se trata de uma questão de interesse nacional. Mas 
afinal	a	quem	se	refere	o	nacional	em	interesse	nacional?

Será aos ocupantes das ruas bem conservadas de 

4. REIVINDICAR, RESISTIR, RESTRUTURAR – 
DEMOCRACIA ENERGÉTICA

97

O PCS defende que, para atingirmos as metas do 
Reino Unido estabelecidas no acordo global de Paris, 
é necessária a transição para uma economia de baixo 
carbono baseada no controlo público e democrático do 
nosso sistema de energia. Um sistema de democracia 
energética que irá permitir uma transição justa para 
trabalhadores e comunidades de todos os setores 
económicos e reformular o nosso serviço público.

Como parte da iniciativa Sindicatos pela Democracia 
Energética (TUED – Trade Unions for Energy Democracy), 
o PCS apoia os seus princípios basilares de reivindicar, 
resistir e restruturar o nosso sistema energético. Isto 
significa	que	há	que	acabar	com	o	domínio	e	controlo	das	
corporações, erradicar a pobreza energética, ter energia 
100% renovável e criar postos de trabalho sindicalizados e 
com salários dignos.

O que entendemos por democracia energética, e porque 
é que acreditamos que ela é fundamental para responder 
à crise climática com uma transição em tempo útil e na 
escala necessária?

“O incentivo ao capital privado para a extração de 
combustíveis fósseis é subsidiado pelo povo, quer de forma 
direta	quer	por	benefícios	fiscais	dados	às	empresas.”

QUESTÕES DE PROPRIEDADE E CONTROLO 
A energia não é apenas uma fonte de combustível mas 
também algo que nos une a nível nacional e global. 
Define	as	nossas	relações	sociais	repletas	de	desigualdade	
no acesso à justiça, num mundo em que “pessoas e 
lugares vivem de modo desigual os custos e benefícios 
da	extração,	geração,	financiamento,	distribuição	e	
consumo de energia.”98 Esta é uma questão-chave para 
compreender porque é que a melhoria do nosso sistema 
energético permitirá corrigir desigualdades e clima. 
Para que tal aconteça é no entanto necessário resolver 
questões de propriedade e controlo.

A questão da propriedade no Reino Unido reveste-se de 
alguma complexidade. Os cidadãos são encorajados a 
ter propriedade privada – cimento e tijolos – numa terra 
que é de outra pessoa.  Os nossos ordenados e pensões 
profissionais	são	depositados	nas	mãos	de	instituições	
privadas, que os usam para brincar nos mercados 
financeiros	globais.	Quando	nos	reformamos,	a	nossa	
reforma depende em grande parte do quão bem eles 
os usaram. Os nossos serviços de transporte pertencem 
a corporações, mas a infraestrutura – vias e caminhos-

“O incentivo ao capital privado 
para a extração de combustíveis 
fósseis é subsidiado pelo povo, quer 
de forma direta quer por benefícios 
fiscais dados às empresas”
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necessária aos serviços públicos como escolas, hospitais 
e transportes, o foco do PCS é ré-municipalizar o nosso 
sistema energético numa parceira público-laboral.

A ERA DA ENERGIA PÚBLICA MUNICIPAL 
A ideia da energia pública é popular. Na verdade, ela é tão 
popular que o Partido Trabalhista conquistou uma vitória 
esmagadora em 1945 com o plano estratégico radical de 
Clement Attlee para a nacionalização dos combustíveis e 
eletricidade, transportes, ferro e aço...”nacionalizações 
das indústrias, apropriadas pelo estado em troco de justas 
compensações,	a	serem	conduzidas	de	modo	eficiente	
no interesse dos consumidores, juntamente com estatuto 
e condições justas para os trabalhadores que nelas se 
empreguem.”103

Uma sondagem da YouGov revelou que 68% das pessoas 
concordam que as empresas energéticas deviam ser 
geridas pelo setor público.104 Isto apesar das divisões 
políticas e após uma era de privatizações baseadas na 
ladainha política de que o privado é melhor. Desde que 
o gás e eletricidade foram privatizados nos anos 80 que 
temos	presenciado	aumentos	significativos	nos	preços	da	
energia para os consumidores, com subidas reais de 75% 
na eletricidade doméstica e 125% no gás, entre 2002 e 
2014,105 assim como uma série de tarifas confusas, e cada 
vez maior pobreza energética.106

A mudança para um sistema de energia municipal já é 
uma realidade. O conselho da cidade de Nottingham 
fundou a Robin Hood Energy, uma companhia de energia 
pública, em 2015.107 Esta primeira companhia de energia 
local do Reino Unido oferece tarifas mais baixas que 
os	Big	Six,	sem	fins	lucrativos.	A	energia	provém	da	sua	
incineradora, painéis solares e resíduos, assim como gás 
e eletricidade comprados no mercado. No entanto, o 
objetivo a longo-prazo é que toda a energia seja gerada a 
partir de fontes renováveis.

O conselho da cidade de Leeds em parceria com a Robin 
Hood Energy criou a White Rose Energy – uma empresa 
sem	fins	lucrativos	com	o	objetivo	de	fornecer	energia	a	
preços acessíveis e combater a pobreza energética.

A	Bristol	Energy,	fundada	no	início	de	2016,	é	idêntica	
ao caso de Nottingham, detida pelo conselho da cidade 

Highgate, ou às mansões da “rua dos bilionários” em 
Hampstead, no Norte de Londres? Com certeza, mas é 
principalmente o interesse das corporações que constitui 
o	dito	interesse	nacional;	não	as	pequenas	cidades	
desindustrializadas nas Midlands e no Norte, ou as famílias 
com baixos rendimentos na Cornualha, ou os cerca de um 
milhão de pessoas que esperam por comida nos bancos 
alimentares, tendo de comer a comida pré-cozinhada, pois 
não	têm	como	pagar	a	energia	para	a	aquecer.

Hoje em dia, com a energia a ser distribuída em redes 
nacionais que foram transferidas pelo governo para 
mãos privadas, o único papel que os cidadãos podem 
desempenhar no seu sistema energético é o de 
consumidores, se puderem pagar, e ter a possibilidade 
de reclamar junto da companhia de energia se tiverem 
queixas para com o fornecedor. E o mais provável é esse 
trabalhador tratar-se de um operador de call-center mal 
pago, tão desligado do sistema energético quanto o resto 
das pessoas.

Como vimos anteriormente, o nosso sistema energético 
está desenhado de forma a satisfazer as vontades do 
mercado e do lucro privado. Por isso, a única forma que 
temos de mudar este sistema e o seu tipo de combustível 
é tornando-o público e sob controlo democrático, através 
da restruturação da relação entre autoridades locais e 
centrais do governo, trabalhadores e comunidades.

ENERGIA NAS NOSSAS MÃOS – DOMÍNIO E 
CONTROLO PÚBLICO 
A democracia energética – domínio público e controlo 
democrático – não se trata apenas de uma ideia cujo 
tempo chegou, mas sim de um direito fundamental que 
nos foi retirado quando se privatizou o setor energético 
e	se	deixaram	os	consumidores	à	mercê	dos	Big	Six.100 Há 
quem argumente que uma solução seria desmantelar os 
Big Six, separando a produção do fornecimento de energia 
ou rompendo com a integração vertical das empresas.101 
Na	verdade,	esta	solução	traria	um	ganho	insignificante	ou	
mesmo nenhum, e não resolveria o verdadeiro problema 
dos monopólios.

As cooperativas e a energia comunitária são exemplos de 
recuperação do controlo. Com alguns casos de sucesso 
na Alemanha e Dinamarca, há vários modelos com os 
quais podemos aprender.102 No entanto, são soluções de 
pequena	escala,	para	condições	ambientais	específicas	e	
dependem de fundos para o investimento inicial.

Assim sendo, embora seja importante existirem vários 
tipos de produção de energia, principalmente em zonas 
mais rurais, para se conseguir atingir uma escala maior, 

“68% das pessoas concordam que 
as empresas energéticas deviam 
ser geridas pelo setor público”
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(Public Services International Research Unit – PSIRU), a 
resposta é sim. Num artigo publicado em Abril de 2016, 
“Public	ownership	of	the	UK	energy	system	–	benefits,	costs	
and processes”,110 David Hall estabelece que tal não só é 
necessário para o desenvolvimento das energias renováveis, 
como	também	possível	em	termos	financeiros.

Hall defende que um novo sistema público de energia 
deve	incluir	três	elementos-chave:

1. Domínio público dos monopólios naturais d e redes de 
transporte e distribuição

2. Organismos públicos regionais ou locais responsáveis 
pela expansão da produção de energia proveniente de 
fontes renováveis, e manutenção de outras instalações 
de produção

3. Fornecedores públicos de gás e eletricidade acessíveis 
a todos os consumidores

O artigo estabelece um enquadramento claro do setor 
público na transição energética, o qual o PCS apoia e no 
qual	assenta	a	secção	seis	deste	panfleto.

Este enquadramento baseia-se sobretudo no 
desenvolvimento de políticas, informação e funções 
regulatórias, em simultâneo com a propriedade e 
gestão	da	rede	nacional;	criação	de	novos	organismos	
públicos regionais com responsabilidade de gestão das 
redes de distribuição, produção de energia renovável 
(e não-renovável durante o processo de transição) e 
fornecimento aos clientes.

As empresas de transporte e distribuição voltariam para 
o setor público, com nova legislação que permitisse a 
criação de empresas de fornecimento regional e local.

“O fracasso do nosso sistema energético não é apenas 
um fracasso de mercado mas sim o mesmo fracasso 
ideológico que impede a adoção de medidas urgentes e 
decisivas no combate às alterações climáticas.”

O fator custo aqui será a compensação a ser dada aos 
proprietários das empresas que serão trazidas de volta 
para o setor público, e nesta questão o Reino Unido é 
líder. Naturalmente existem argumentos de que estas  
empresas deveriam ser expropriadas sem custo para 
os contribuintes, uma vez que os seus proprietários se 
apropriaram dos “nossos” recursos em primeiro lugar, ou 
pelo menos que as compensações sejam pagas apenas 
com base em necessidade comprovada. Tal questão cai 
fora	do	âmbito	deste	panfleto,	no	entanto	e	de	acordo	
com as atuais regras capitalistas de propriedade e 
compensação, Hall estima que compensações na ordem 

e	sem	fins	lucrativos.	Também	eles	vão	além	do	modelo	
clássico de negócio, com metas sociais e económicas 
mais amplas, tais como combater a pobreza energética e 
promover as energias renováveis.

A pressão feita pela campanha pela democracia 
energética Switched on London (SoL), apoiada por 
sindicatos como o PCS e grupos de luta contra a pobreza, 
está a dar frutos. O presidente da câmara de Londres, 
Sadiq Khan, está empenhado na constituição de uma 
empresa municipal de energia – a Energy for Londoners 
–	que	seria	de	longe	a	maior	e	mais	desafiante	até	
ao momento. A campanha baseia-se no entanto em 
reivindicações mais amplas, como o domínio e controlo 
público, trabalhadores sindicalizados com salários 
dignos e representação dos trabalhadores e público 
geral nos conselhos de administração. Pretende-se ainda 
combater a pobreza energética e apoiar programas para o 
isolamento térmico das casas.

A Escócia tem desenvolvido os seus próprios programas 
de democracia energética através da Our Power, uma 
sociedade comunitária sob controlo de uma série de 
autoridades locais e associações imobiliárias. O seu 
objetivo é fornecer energia 30% proveniente de fontes 
renováveis e também combater a pobreza energética, 
focando-se na habitação social.

A Greater Manchester Combined Authority (GMCA), 
constituída por dez conselhos108, também está a 
tentar formar uma companhia municipal de energia 
de propriedade pública. Existe ainda uma rede de 
autoridades locais unidas em torno desta questão e 
algumas autoridades locais do Reino Unido fazem parte 
de uma associação europeia109 que investiga temáticas 
semelhantes, incluindo planos de transição energética. 
Uma componente importante desta iniciativa foca-se na 
análise	do	impacto	da	definição	de	um	orçamento	anual	
para um plano de transição energética a longo-prazo.

SERÁ ECONOMICAMENTE VIÁVEL RECUPERAR 
O PODER? 
De acordo com a investigação feita por David Hall, da 
Unidade Internacional de Investigação de Serviços Públicos 

“As empresas de transporte e 
distribuição voltariam para o 
setor público, com nova legislação 
para a criação de empresas de 
fornecimento regional e local”
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O fracasso do nosso sistema energético não é apenas 
um fracasso de mercado mas sim o mesmo fracasso 
ideológico que impede a adoção de medidas urgentes 
e decisivas no combate às alterações climáticas. Por 
fim,	trata-se	também	de	um	falhanço	para	com	os	
trabalhadores. A descida do preço do petróleo pode ser 
a desculpa atual para a perda de postos de trabalho no 
Mar do Norte e setores relacionados, mas com o tempo 
tal estará relacionado com uma transição energética 
inevitável de abandono dos combustíveis fósseis. E nessa 
perspetiva, não será uma transição justa e transformadora 
para trabalhadores e comunidades. Mas, se resistirmos 
à narrativa do mercado de que “não há alternativa”, 
lutarmos e reinvidicarmos o nosso sistema energético e 
o reestruturamos sob novas formas de domínio público e 
controlo democrático, então teremos uma transição justa. 

dos 185 mil milhões de libras são muito exageradas e 
que uma “estimativa mais realista” anda à volta dos 24 
mil milhões de libras.

UM FALHANÇO SOCIAL E NÃO APENAS DE 
MERCADO 
Como vimos, os custos da energia subiram 
dramaticamente para os consumidores desde a 
privatização. A questão da acessibilidade tem-se revelado 
uma importante preocupação social para sindicatos e 
grupos de ativistas no combate à pobreza. Apesar disto, as 
reivindicações	por	um	mercado	de	energia	mais	justo	têm	
sido amplamente ignoradas, como mostra a falta de ação 
da	autoridade	da	concorrência,	Competition	and	Markets	
Authority (CMA), após investigação das tarifas cobradas 
aos clientes pelos Big Six.111

“O fracasso do nosso sistema energético não é apenas um fracasso de 
mercado mas sim o mesmo fracasso ideológico que impede a adoção de 
medidas urgentes e decisivas no combate às alterações climáticas”
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A	ciência	do	clima	atual	diz-nos	que	temos	que	criar	
uma transição energética urgente se quisermos evitar os 
pontos	críticos	catastróficos	do	clima	–	à	beira	dos	quais	
já nos baloiçamos. Mas também precisamos de resolver 
a polémica “emprego versus ambiente” e assegurar uma 
transição justa, que lida com os medos legítimos dos 
trabalhadores de serem novamente abandonados para 
pagar uma parte desproporcionada dos custos.

Com a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, 
milhões de trabalhadores precisarão de novos postos de 
trabalho. Muitos trabalhadores da produção de energia 
terão	competências	que	precisarão	de	ser	transferidas	
e aplicadas em novos postos de trabalho nas energias 
renováveis. Os que trabalham no transporte e distribuição 
de	energia	serão	necessários	para	reconfigurar	sistemas	
de tubagens e redes energéticas, e trabalhadores novos 
precisarão	de	ser	treinados	e	adquirir	novas	competências	

para a distribuição e fornecimento da nova economia de 
energias renováveis.

Para	aqueles	que	escolhem	ignorar	a	urgência	e	dimensão	
da	tarefa	que	temos	diante	de	nós,	ou	aqueles	que	têm	
um interesse em proteger o status quo económico e 
político, esta questão será desvalorizada e julgada como 
utópica ou uma ameaça direta aos trabalhadores das 
indústrias de utilização intensiva de energia, ou mesmo do 
setor energético em geral.

“Não é de admirar que um dos poucos redutos que restam 
da sindicalização – o setor público – seja sistematicamente 
arrasado e privatizado.”

No	entanto,	tal	como	defendido	no	panfleto	Um	Milhão	
de Empregos para o Clima (One Million Climate Jobs), com 
o investimento certo e vontade política, os trabalhadores 
podem ser realocados para a construção de turbinas 
eólicas, readaptação e isolamento das nossas casas e 
edifícios públicos, e criação de uma rede de transportes 
integrada alimentada a energia renovável. Como descrito 
na secção anterior, a democracia energética é a base 
sobre a qual esta transformação deve ocorrer.

5. UMA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA JUSTA E 
TRANSFORMATIVA PARA TRABALHADORES 
E COMUNIDADES

As transições foram ocorrendo ao longo da história com a 
evolução energética e tecnológica. O Reino Unido, outrora 
designado de fábrica ou “chaminé” do mundo, passou 
a pasta para a China. Com a divisão global do trabalho, 
há muito que o Reino Unido externalizou a sua indústria 
transformadora e respetivas emissões de carbono. Agora 
temos uma economia de serviços, dependente de bens 
importados os quais, por sua vez, dependem de baixos 
custos de transporte.

Mas tais transições não foram transformações suaves para 
um novo modelo económico. Foram transições feitas à 
custa	do	conflito	de	classes	e	ataques	ao	antigo	robusto	
movimento sindical, visto como um obstáculo ao mercado 
liberalizado. Não é de admirar que um dos poucos redutos 
que restam da sindicalização – o setor público – seja 
sistematicamente arrasado e privatizado.

Para uma lição construtiva sobre transições, basta pensar 
na disputa dos mineiros dos anos 80 e 90, que continua 
merecidamente a representar um símbolo forte da luta de 
classes para muitos sindicalistas. Constituindo um ataque 
por parte da elite política ao movimento sindical coletivo, 
pela imposição dos interesses capitalistas, foi descrito 
como “o exemplo contemporâneo mais dramático de 
transformação social na Grã-Bretanha desde a Segunda 
Guerra Mundial.”112

Em	1998,	o	relatório	da	Coalfields	Task	Force,	
encomendado pelo Partido Trabalhista um ano antes 
para	examinar	as	consequências	dos	encerramentos	das	
bacias mineiras, concluiu que o ritmo e a intensidade do 
declínio das bacias mineiras tinha deixado um “legado 
de desemprego elevado, privação social e degradação 
ambiental.”113 Com mais de 250 mil postos de trabalho 
perdidos nestas comunidades, revelou o quanto esta 
transição injusta estava a deixar um símbolo bem visível 
de abandono social.

Esta realidade é ainda hoje vivida por estas comunidades 
mineiras, assim como por muitas outras sujeitas às 
políticas de desindustrialização, tais como as da indústria 
siderúrgica. É de resto algo que estamos a presenciar com 
o aparecimento de uma “gig economy” e a transformação 
dos setores dos serviços, à medida que a digitalização e 
automação aumentam e as plataformas “on demand” 
abrem alas para um novo mercado online de vendedores e 
consumidores individuais.114

“Não é de admirar que um dos 
poucos redutos que restam da 
sindicalização – o setor público – 
seja sistematicamente arrasado e 
privatizado”
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trabalhadores do setor energético ou de indústrias com 
utilização intensiva de energia, até podemos concordar 
com isto, mas argumentaremos que não é possível fazer 
mudanças tão profundas no nosso sistema energético 
pelo combate às alterações climáticas, pois tal levaria à 
perda de postos de trabalho em grande escala. Isto deixa 
os sindicatos de indústria e produção de energia presos 
aos argumentos binários de trabalho versus ambiente, 
de	modo	idêntico	ao	desaparecimento	(“sunsetting”)	de	
empregos da indústria química há algumas décadas.

Há muitas razões para os sindicatos, incluindo 
representantes sindicais individuais, tomarem as posições 
que tomam. Isto aplica-se no Reino Unido como em 
qualquer outra parte do mundo, sendo um bom exemplo 
o impasse no oleoduto de ligação ao Dakota (Dakota 
access pipeline) e posição do AFL-CIO nos Estados 
Unidos.118

No	entanto,	o	objetivo	deste	panfleto	não	é	fazer	uma	
análise desta controvérsia. O objetivo aqui é fazer avançar 
o	debate	e	começar	a	compreender	o	que	significa	uma	
transição justa para os trabalhadores do setor público 
baseada em energia democrática, para que possamos 
começar a agir nesse sentido. O primeiro ponto é 
que, para o PCS, uma transição justa não é apenas um 
conjunto de reivindicações para assegurar a proteção dos 
trabalhadores, famílias e comunidades. Isto é necessário, 
mas tal como foi sublinhado ao longo do texto, só 
poderemos ter uma transição energética se acabarmos 
com a fundação capitalista do sistema energético e a 
desigualdade e injustiças que dela derivam.

DE UMA TRANSIÇÃO JUSTA A UMA 
TRANSIÇÃO TRANSFORMATIVA 
Já foi salientado qual é o princípio para uma transição 
justa. Em mais detalhe, isto é compreendido pelo 
movimento sindical internacional e europeu (International 
and European trade union movement) como:

• Trabalhos mais verdes – contratos e condições de 
trabalho dignos e sustentáveis

• Representação e consulta dos trabalhadores

• Proteções sociais – ajudas ao rendimento, oportunidades 
de formação e recolocação, segurança no regime de 
pensões para trabalhadores mais velhos, e ajudas na 
adaptação das comunidades às alterações climáticas

• Apoio à inovação e partilha da tecnologia de modo 
a permitir uma transformação rápida da energia e 
oportunidades de produção

• Distribuição justa dos custos e reconhecimento pelos 
direitos humanos e sociais

• Diálogo social com todas as partes relevantes, 

TRANSIÇÃO JUSTA 
Pensa-se que o termo “transição justa” terá surgido 
nos programas de reinserção de Veteranos nos Estados 
Unidos, após a Segunda Guerra Mundial.115 O Servicemen’s 
Readjustment Act (1944) ou GI Bill, destinava-se a apoiar 
os	homens	e	mulheres	que	ficaram	desempregados	após	
a guerra. Este programa incluía educação, alojamento 
e subsídio de desemprego. No entanto, só no início dos 
anos 80 é que o termo “transição justa” começou a ser 
associado a trabalho e meio ambiente.

Tony Mazzochi, antigo líder do sindicato Oil, Chemical and 
Atomic Workers International Union (OCAW), foi e ainda 
é um dos poucos no movimento sindical a reconhecer a 
relação entre a proteção dos trabalhadores e a proteção 
do ambiente, incluindo o seu impacto nas comunidades. 
Alinhado com ambientalistas no combate às práticas 
nocivas das indústrias química e atómica, reconheceu 
que estas práticas iriam ter um impacto no emprego e 
lutou por um “Superfundo” de garantia de rendimento e 
subsídios para os trabalhadores. Para evitar confusão com 
os reembolsos dados para a limpeza de resíduos perigosos, 
tornou-se mais tarde conhecido como “transição justa”, 
incorporando o princípio de igualdade, na qual os custos da 
transição são partilhados por toda a sociedade.116

No movimento sindical global, a expressão é agora 
conhecida	como	algo	que	significa	proteção	social	do	
sustento	de	trabalhadores	e	comunidades;	formação	e	
requalificação;	negociação	coletiva,	consultas	sociais	
e diálogo social.117 Tem sido o lema sindical desde os 
diálogos sobre o clima em Copenhaga em 2009, e pela 
primeira vez foi reconhecido num acordo climático das 
Nações Unidas, em 2015 em Paris.

Mas se formos um trabalhador de uma plataforma 
petrolífera do Mar do Norte em risco de despedimento, 
provavelmente	isto	não	significa	muito	agora.	Se	formos	
um alto funcionário de um sindicato que representa 
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governo do Reino Unido, não sendo 
propriamente conhecido pela proteção 
aos trabalhadores, introduziu a ideia 
de	um	programa	de	requalificação,	
defendendo	competências	transferíveis	–	
para o fracking!122

A um determinado nível, isto faz sentido 
para todos os governos que estão de 
olho na fatura da segurança social, e até 
alguns intervencionistas de mercado mais 
relutantes, como o governo Conservador, 
percebem que a) irão precisar de 
trabalhadores no setor das renováveis 
para atingir o mínimo de metas do 
Climate Change Act s de xisto.

Mas uma abordagem voltada para as 
proteções sociais, embora necessária, não faz nada pela 
mudança no equilíbrio de poder entre trabalhadores, 
público e donos da energia, e o estado. Por isso, o PCS 
defende que uma transição justa é também um processo 
transformativo para a justiça económica e social, indo 
além das soluções baseadas no mercado e da negociação 
num modelo de capitalismo verde.

No cenário transformativo uma transição justa irá:

• Combater a desigualdade e injustiça inerentes ao 
sistema capitalista

• Criar empregos climáticos que irão reduzir as emissões 
de gases com efeito de estufa, sindicalizados, e com 
salários dignos

• Tornar os processos produtivos e a produção de energia 
propriedade pública sob controlo democrático, como 
parte de uma transição mais ampla para diferentes 
formas de produção de energia

• Dar prioridade aos trabalhadores e comunidades, 
baseando-se nas suas necessidades sociais, 
nomeadamente nos setores doméstico e da saúde

• Refortalecer	o	trabalho	organizado	e	redefinir	a	relação	
entre trabalho e natureza.

A campanha global Um Milhão de Empregos para o Clima, 
liderada por sindicatos, é uma tentativa de iniciar esta 
transição, com a criação de emprego que contribui para 
a redução das emissões de gases com efeito de estufa. No 
Reino Unido, através da criação de um Serviço Nacional 
do Clima (National Climate Service) – semelhante ao 
NHS (Serviço Nacional de Saúde) – o governo poderia 
supervisionar um programa de transição com a construção 
das turbinas eólicas necessárias à energia renovável, 
readaptação e isolamento térmico de lares e edifícios para 

incluindo negociação coletiva com 
os trabalhadores e sindicatos para 
mudanças no local de trabalho.

Uma Transição Justa foi uma prioridade 
“de topo” do movimento sindical liderado 
pela confederação internacional dos 
sindicatos (ITUC – International Trade 
Union Confederation) nas negociações 
sobre o clima em Paris, e é reconhecida 
no Preâmbulo do acordo:

“Tendo em conta os imperativos de uma 
transição justa para a população ativa 
e criação de trabalho digno e emprego 
de qualidade, em conformidade com as 
prioridades	de	desenvolvimento	definidas	
a nível nacional.”119

Esta inclusão é bem-vinda, mas não serve de nada sem 
haver uma ação dos sindicatos e outros envolvidos em 
questões laborais, como aqueles que trabalham pela justiça 
social. A transição protecionista oferece um caminho 
para começar a fazer algumas dessas reivindicações. Por 
exemplo, na indústria extrativa, que se depara com recursos 
finitos	e	com	elevado	teor	de	carbono,	como	o	carvão	ou	
o	petróleo,	os	programas	de	requalificação	e	formação	
podem ser incorporados numa negociação coletiva.

Três	Senadores	dos	Estados	Unidos,	incluindo	Bernie	
Sanders, tentaram levar a cabo algo parecido, através do 
The Clean Energy Worker Just Transition Act120 introduzido 
no Senado em Dezembro de 2015. De modo geral, 
este acto reconhece o ataque feito aos trabalhadores 
com políticas desenfreadas de mercado livre, o declínio 
da indústria transformadora e a necessidade de mudar 
para a energia limpa, assim como a “responsabilidade 
nacional	de	proteger	os	meios	de	subsistência	das	famílias	
trabalhadoras e comunidades que ajudaram a construir 
e fortalecer” os Estados Unidos. Mais concretamente, 
reivindica novos postos de trabalho dignos, com 
rendimentos	suficientes	para	o	sustento	das	famílias	
(“family-sustaining wages”), que disponibilizem acesso 
à	saúde,	proporcionem	uma	reforma	segura	e	dêem	aos	
trabalhadores uma voz “poderosa”. Também determina 
que esse emprego deve ser criado nas comunidades 
afetadas	e	ser	financiado	com	o	ataque	à	evasão	fiscal.

O	Governo	Escocês	também	reconheceu	em	parte	o	
declínio dessas indústrias. Introduziu o fundo Transition 
Training Fund121	para	a	requalificação	e	formação	de	
antigos trabalhadores dos setores do petróleo, gás e 
rede de distribuição do Mar do Norte. E até mesmo o 
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energética, mas esta irá inevitavelmente afetar vários 
grupos de trabalhadores de forma mais ou menos severa, 
e consequentemente as suas comunidades.

Segundo a UNFCCC, o emprego será afetado de quatro 
formas: 

1. Criação de emprego
2. Substituição de emprego
3. Eliminação de emprego
4. Transformação	e	redefinição	de	emprego

De acordo com o organismo industrial Energy UK125, 
que representa tanto produtores como distribuidores 
de energia, mais de 637 mil pessoas estão empregadas 
no setor energético. Este inclui as energias renováveis 
que, segundo a associação comercial Renewables 
UK, emprega mais de 270 mil pessoas. A associação 
Energy Networks Association126, que engloba empresas 
com atividades de transporte e distribuição, e.g. 
National	Grid,	afirma	que	os	seus	membros	empregam	
diretamente mais de 28 mil pessoas. Entretanto, 
o relatório Dukes de 2015127 indica que 159 mil 
pessoas estão empregadas diretamente na produção, 
transformação e distribuição de energia para todos 
os setores. Finalmente, a Oil and Gas Industry cita à 
volta de 300 mil postos de trabalho diretos, indiretos e 
induzidos, associados à produção de gás e petróleo.

Embora seja difícil encontrar números exatos, e com 
certeza alguns destes serão duplamente contabilizados 
ao longo dos organismos mencionados, isto ajuda a 
ter uma ideia do que está em causa. Poderá parecer 
um número pequeno face aos 26,3 milhões do setor 
privado,	mas	na	verdade	a	energia	influencia	todos	os	
setores.

Em contraste, temos 5,442 milhões de postos de 
trabalho no setor público, incluindo educação, 
NHS, forças policiais, administração e governos 
central e locais. Destes, pouco menos de 3 milhões 
desempenham funções no governo central, com 416 mil 
pessoas em serviços públicos e organismos públicos não 
departamentais (NDPBs). Outros 312 mil trabalham em 
Corporações públicas do Reino Unido, tais como a Driver 
and Vehicle Standards Agency (DVSA). Os governos locais 
empregam mais de 2 milhões de trabalhadores.

Desde o Governo de Coligação de 2010-15 e Governo 
Conservativo desde 2015, o emprego no governo 
tem aumentado a nível central e diminuído a nível 
local.	Isto	reflete	alterações	em	especial	na	educação,	
com o programa Schools Academisation a ver uma 

os	tornar	mais	eficientes	energeticamente,	investimento	
numa rede pública e integrada de transportes a funcionar 
a	combustível	limpo,	e	formação	e	qualificação	de	
trabalhadores para uma economia neutra em carbono.

O sindicato da África do Sul National Union of Metal 
Workers in South Africa (NUMSA) desenvolveu um 
conceito de transição transformativa baseado em 
argumentos de energia democrática. Eles discordam com 
o aparentemente incontestado argumento do “tudo 
menos combustíveis fósseis” que tem surgido entre 
movimentos climáticos e sindicatos, e na falta de análise 
política. Para eles o mais importante é “parar com a Garra 
do Capitalismo Verde” (“stop the Green Capitalist Grab”) 
e “construir um setor de energias renováveis de domínio 
social, como parte de um sistema energético público 
controlado democraticamente.”123

As particularidades do sistema energético na África do 
Sul são diferentes das do Reino Unido, mas as objeções 
do NUMSA às propostas de energias renováveis 
baseiam-se	no	desafio	à	ideologia	assente	no	mercado	
e no combate à injustiça social. As garantias contra 
riscos dadas ao setor privado estão à vista, pois é o 
estado quem cobre os custos se as renováveis derem 
para o torto. Ainda para mais, a energia gerada seria 
distribuída por uma rede central, quando a maioria 
das pessoas em situação de pobreza energética não 
tem acesso a esta rede. Desta forma, impedir-se-ia a 
formação de sistemas de energia descentralizados e 
a resolução de necessidades sociais de energia como 
parte da transição.

O exemplo do NUMSA é importante pois demonstra o nível 
de escrutínio que precisamos de ter nas metas políticas a 
estabelecer para a transição energética. Também mostra 
que não podemos agir sozinhos mas antes construir uma 
transição numa perspetiva global. Tendo o Reino Unido 
uma responsabilidade particular para com o seu passado 
colonial, deve assegurar que o mesmo não é replicado num 
moderno colonialismo de renováveis.124

Tal	como	vimos,	a	filosofia	política	actual	limita	a	nossa	
capacidade de criar a mudança de que precisamos 
para combater as alterações climáticas, pois baseia-se 
em	mecanismos	do	mercado	e	fins	lucrativos.	Assim,	é	
essencial haver uma rede de segurança para trabalhadores 
e comunidades durante a transição, mas a única transição 
justa será a transformativa, baseada na solidariedade e 
ação coletivas no combate à desigualdade e injustiça.

PARA QUEM É A TRANSIÇÃO JUSTA? 
Cada trabalhador e comunidade tem lugar na transição 
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transferência	de	responsabilidades	do	governo	local	
para o central.

Institutos politécnicos e Correios foram transferidos para o 
setor privado em 2012 e 2013, respetivamente.

A maior parte das discussões tem girado à volta dos 
trabalhadores na linha de frente das indústrias de 
combustíveis fósseis. Algo que é compreensível, pois é 
aqui que a maior deslocação de trabalhadores terá de 
acontecer numa transição para carbono neutro, mas a 
energia, como sublinhado na Secção Quatro, é a cola que 
nos une a todos, e a maioria dos postos de trabalho do 
setor energético são trabalhos indiretos.

Assim sendo, todos os setores da economia serão afetados 
pela transição energética – energia, fabrico, indústrias 
pesadas como a do aço, transportes, construção, saúde, 
educação	e	assim	por	diante.	Todos	esses	setores	têm	
um grau elevado de sindicalização, pelo que todos os 
sindicatos	têm	interesse	na	transição	e	em	intervir	em	
defesa dos seus trabalhadores. O mesmo acontece com os 
trabalhadores do setor público.

Neste	panfleto	queremos	focar-nos	nos	trabalhadores	
do setor público do governo central, com 
responsabilidades no quadro de governação 
energético: regulação, monitorização, licenciamento, 
definição	de	políticas,	e	financiamento	público.	Os	
sindicatos que atuam ao nível dos governos locais 
poderão cruzar-se com estas questões apenas 
como parte de uma reformulação mais ampla dos 
nossos serviços públicos e instituições que lhes são 
essenciais na construção de uma transição de energia 
democrática.

Outras áreas do setor público como a educação, 
saúde, bombeiros e serviços de salvamento são 
importantes para assegurar que a sustentabilidade e 
as alterações climáticas são parte da aprendizagem, 
ou compreendidas no desempenho do seu papel de 
combatentes na linha da frente face aos impactos 
das alterações climáticas. Embora saiam do âmbito 
deste	panfleto,	esperamos	que	o	mesmo	sirva	como	
plataforma para unir o trabalho de todos os sindicatos 
com um objetivo e reivindicações comuns para uma 
transição justa e transformativa.
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do Secretário de Estado do BEIS, sugere que as alterações 
climáticas desceram de divisão, face ao estatuto de 
Primeira Liga da estratégia industrial.

CLIMATE CHANGE ACT 2008 
Em 2005, com o apoio dos partidos Trabalhista, 
Conservador e Liberal Democrata, foi proposta pela 
primeira vez a Climate Bill, que veio a ser promulgada 
com o Climate Change Act em 2008130. Este é sem dúvida 
o único pedaço de legislação para o qual se devia olhar 
com atenção quando se decide acerca da organização 
do governo e da formulação de políticas. Na sua altura foi 
algo pioneiro a nível global, sendo a primeira lei nacional 
do mundo a estabelecer um quadro legislativo para a 
redução das emissões de gases com efeito de estufa.

Mais	concretamente,	definiu	uma	meta	para	reduzir	as	
emissões em 80% até 2050, e estabeleceu a Comissão 
para as Alterações Climáticas (CCC – Committee on 
Climate Change), entre outros. No momento da sua 
redação o Governo garantiu que o Climate Act não 
estaria sob ameaça, mas nós não temos tempo para nos 
sentarmos num canto à espera de ver como este conto 
dos Conservadores vai acabar. Sindicatos, trabalhadores e 
suas	comunidades	precisam	de	começar	a	definir	objetivos	
claros para uma transição justa e transformativa agora.

Uma parte essencial desta missão é delinear um plano para 
reformular os nossos serviços públicos no quadro de uma 
parceria público-laboral, incluindo as instituições de domínio 
público e controlo democrático. Com base na iniciativa 
Um Milhão de Empregos para o Clima (One Million Climate 
Jobs) e numa transição de energia democrática, em baixo 
é dada uma visão de como poderia ser uma função pública 
“renovada” e centrada nas pessoas131 que trabalha pelos 
interesses do planeta, e a visão alternativa para a função 
pública articulada pelo PCS há mais de uma década.132

Não se pretende que isto seja um modelo, mas antes 
ideias a serem desenvolvidas e discutidas, como parte de 
um	desafio	a	fazer	à	ortodoxia	económica	dos	governos	e	
das	instituições	financeiras,	nomeadamente:

• questionar a alegação de que os cortes na despesa são 
sinónimo	de	maior	eficiência

• defender que os serviços da função pública são essenciais 
para o bem-estar económico, político e social da nação

• defender o domínio e controlo público sobre todos os 
aspetos da prestação de serviços na função pública

• defender serviços públicos credíveis e responsáveis, com 
funcionários envolvidos através dos seus sindicatos, que 
participam na construção de serviços públicos para o 
futuro, incluindo a transição energética.

6. UMA TRANSIÇÃO JUSTA PARA A FUNÇÃO 
PÚBLICA: PARCERIA PÚBLICO-LABORAL 
PELA ENERGIA DEMOCRÁTICA

“Uma função pública forte e dinâmica tem um papel 
chave a desempenhar não só na prestação de serviços 
públicos mas também na transformação dos mesmos.”128

A administração pública tem desempenhado um papel 
mais ou menos relevante na política energética conforme 
a ideologia dominante do momento. Isto não tem 
necessariamente a ver com políticas partidárias, pois 
também elas vão mudando para a esquerda ou para a 
direita	consoante	a	filosofia	económica	política	geral.	
Por exemplo, vejam-se o estado social consensual do 
pós-guerra em contraste com o mais recente conluio dos 
principais partidos para desmantelar esse mesmo estado 
social. O que é coerente em todos eles é o conformismo 
das políticas baseadas no mercado.

No que toca à energia não há grandes diferenças, vemos 
os principais partidos da esquerda a lutar globalmente 
contra os planos de comercialização dos serviços 
públicos e lucros elevados na energia, com a necessidade 
de uma ação coletiva no combate às alterações 
climáticas. No Reino Unido conseguimos perceber o 
ponto em que estamos ao olhar para o padrão histórico 

de departamentos governamentais, um indicador 
da importância dada à energia, indústria, emprego, 
alterações climáticas, etc., nos diferentes parlamentos.129

“Sindicatos, trabalhadores e suas comunidades precisam 
de	começar	a	definir	objetivos	claros	para	uma	transição	
justa e transformativa agora.”

Uma das primeiras medidas do governo de Theresa May 
em Julho de 2016 foi abolir o Departamento da Energia e 
Alterações Climáticas (Department for Energy and Climate 
Change) e substitui-lo pelo Departamento de Estratégia 
Empresarial, Energética e Industrial (BEIS - Department 
for Business, Energy and Industrial Strategy). Ainda existe 
um relatório para as alterações climáticas, mas o facto 
de essas duas palavras terem sido retiradas do título do 
departamento, e raramente constarem de declarações 

“Sindicatos, trabalhadores e 
suas comunidades precisam 
de começar a definir objetivos 
claros para uma transição justa e 
transformativa agora”
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eleitos	e	estarão	sujeitos	a	exigências	de	transparência	
elevadas”, que irão gerir as redes de distribuição, produção 
e fornecimento de energia renovável aos clientes, incluindo 
as não renováveis que farão parte do cabaz energético da 
transição para uma energia 100% renovável..

O MAC irá assegurar políticas e organismos de governação 
adequados para a supervisão de uma transição para um 
sistema energético público e com controlo democrático, 
que reconhece os direitos dos cidadãos num sistema de 
energia coletiva.

COMISSÃO PARA O CONTROLO 
DEMOCRÁTICO DO SISTEMA ENERGÉTICO 
Os trabalhadores e as comunidades constituirão a base 
para uma transição energética sob controlo democrático. 
Embora seja necessário um organismo de planeamento 
central como o Ministério para as Alterações   Climáticas, 
a Comissão irá assegurar uma parecia público-laboral para 
um sistema de energia de domínio público, trabalhando 
em nome de um serviço público para as pessoas e não 
apenas um serviço gerido pelo governo.

Com base num princípio de serviços públicos de 
domínio e controlo das pessoas para as pessoas, este 
organismo central irá ajudar a supervisionar, através das 
administrações locais, o estabelecimento de “assembleias” 
comunitárias constituídas tanto por trabalhadores como 
por representantes comunitários, como alicerce para o 
controlo democrático do sistema energético.

Também teria como função assegurar que os direitos 
dos trabalhadores são mantidos, incluindo os novos 
direitos legais para os representantes do ambiente no 
local de trabalho (WERs – workplace environmental reps), 
que desempenharão um papel chave na contribuição 
para a transição energética. Isto incluirá negociação 
coletiva, que é mais do que um exercício de consultação 
no interesse das corporações, mas sim uma peça 
determinante para o estabelecimento de um quadro de 
participação dos trabalhadores no controlo democrático 
do sistema energético.

UM DEPARTAMENTO DO TESOURO 
“CLIMÁTICO”134 
Um novo departamento do Tesouro é fundamental para 
a valorização do clima em políticas e investimentos. Da 
mesma forma que o departamento do Tesouro atual 
controla todas as despesas do governo, também é 
necessário um departamento do Tesouro para o Clima 
que meça o impacto de todas as decisões e políticas 
face ao orçamento de carbono estipulado. Isto permitirá 
assegurar que todas as ações tomadas irão no sentido 

SERVIÇO NACIONAL DO CLIMA 
Um dos elementos chave da campanha Um Milhão de 
Empregos para o Clima é a fundação de um Serviço 
Nacional do Clima (NCS – National Climate Service), 
semelhante ao National Health Service (NHS) formado 
após a Segunda Guerra Mundial, para assegurar que existe 
um organismo cuja função é criar emprego necessário à 
redução das emissões de gases com efeito de estufa. Tal 
como vimos, deixar que o mercado resolva a crise climática 
é contraditório e conduz ao aumento e não à diminuição 
de emissões. O PCS defende que um NCS é o ponto inicial 
crucial para uma transição justa e transformativa para 
produção de energia neutra em carbono.

“Assim como a teoria do ‘trickle down’ foi um mito da 
globalização, também o combate às alterações climáticas 
não acontecerá por osmose perdido entre políticas e 
relatórios ministeriais.”

O acordo de Paris poderá ainda vir a ser uma mais valia 
mas, assim como a teoria do “trickle down” foi um 
mito da globalização, também o combate às alterações 
climáticas não acontecerá por osmose perdido entre 
políticas e relatórios ministeriais. É por isso que o National 
Climate Service será a principal entidade coordenadora 
constituída pelas partes coletivas necessárias para abrir o 
caminho a uma energia neutra em carbono, baseada no 
domínio público, controlo democrático e transição justa e 
transformativa para trabalhadores e comunidades.

Um departamento crucial será o Ministério para as 
Alterações Climáticas (MAC) – ‘Ministry for Climate Change’ 
(MforCC) –, responsável por supervisionar uma democracia 
energética de transição para uma economia neutra em 
carbono. Como referido por David Hall no seu artigo acerca 
da propriedade pública do Reino Unido sobre o sistema 
energético133 “dois elementos do sistema são naturalmente 
adequados para o governo central: funções reguladoras de 
estabelecimento	de	políticas	e	prestação	de	informação;	e	
domínio	e	gestão	da	rede	de	distribuição.”	Hall	prevê	ainda	
o estabelecimento de “novos organismos públicos regionais 
e locais, que responderão perante os representantes 

“Assim como a teoria do ‘trickle 
down’ foi um mito da globalização, 
também o combate às alterações 
climáticas não acontecerá por 
osmose perdido entre políticas e 
relatórios ministeriais”
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de novas estruturas de administração local, tendo em 
conta representantes eleitos e com a participação das 
populações locais e dos trabalhadores.

As	áreas	a	remodelar	serão	identificadas	e	avaliadas	
de forma igualitária, assegurando que ninguém é 
desfavorecido pelas medidas adotadas. Por exemplo, 
pessoas	com	deficiência	não	deveriam	ter	de	enfrentar	
mais barreiras sociais à sua participação na sociedade por 
causa dos efeitos das alterações climáticas, mas sim ter 
um envolvimento ativo nas soluções. Do mesmo modo, 
grupos com baixos rendimentos, e em particular os que 
pertençam	a	minorias	étnicas,	não	deverão	ficar	em	
desvantagem na transição para uma economia neutra em 
carbono, por exemplo no que toca à criação de redes de 
distribuição locais ou projetos de produção de energia.

Esta entidade irá também trabalhar em estreita 
colaboração com o NCS em medidas para eliminar a 
desigualdade estrutural de rendimentos e benefícios, ou 
as más condições de alojamento que contribuem para a 

pobreza energética, e que atingem mais frequentemente 
pessoas	com	deficiência,	idosos	e	mulheres.

MINISTÉRIO PARA OS EMPREGOS CLIMÁTICOS, 
QUALIFICAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL 
Para que trabalhadores e comunidades acreditem numa 
alternativa	e	defendam	uma	transição	energética,	têm	
de estar convencidos de que não irão ser social ou 
economicamente abandonados no processo. Uma função 
chave de um departamento governamental para os 
empregos	climáticos,	qualificação	e	proteção	social	será	
assegurar que todos os que perdem um posto de trabalho 
na indústria dos combustíveis fósseis (quer seja trabalho 
direito, indireto ou induzido) terão outro emprego na 
nova economia de energia neutra em carbono.

do nível zero de emissões de carbono, dentro dos prazos 
previstos	pela	ciência	do	clima.135

Isto não se trata de um esquema de compensações de 
emissões,	idêntico	ao	que	se	vê	na	indústria	da	aviação.	
Em vez disso, neste cenário, “contabilistas” do clima 
formados como parte do NCS, irão avaliar adequadamente 
os impactos climáticos de decisões políticas tais como a 
expansão do aeroporto de Heathrow. No departamento 
do Tesouro para o Clima, a expansão de um aeroporto 
como o caso de Heathrow não seria aprovada, mas em 
alternativa criar-se-iam esforços para a construção de 
um sistema integrado de transportes públicos à base de 
energias renováveis.

Também é importante incluir políticas industriais mais 
globais, de modo que as emissões geradas noutras partes 
do mundo também sejam tidas em conta. Por exemplo, 
ao estabelecer uma indústria de energia eólica, o Tesouro 
irá avaliar o modo de produção dos bens importados e os 
custos de carbono associados ao seu transporte.

Os	bens	têm	uma	necessidade	social?	O	Tesouro	será	
um impulsionador da produção social para a redução de 
emissões e energia verdadeiramente limpa. O espetáculo 
do orçamento anual passará de um cenário de austeridade 
e metas insustentáveis de crescimento económico para 
um de crescimento social com metas de redução de 
emissões em todos os setores da economia.

COMISSÃO PARA A IGUALDADE CLIMÁTICA 
A energia, o alojamento, a alimentação, os transportes e 
a educação não são bens de luxo, deveriam ser comuns 
e acessíveis a todos como parte de uma vida decente e 
digna,	que	não	esteja	dependente	da	riqueza	financeira.	
Além de serem avaliadas do ponto de vista climático, as 
decisões terão que ser avaliadas de modo igualitário, o que 
vai além do dever de igualdade do setor público atual.136

A Comissão para a Igualdade irá assegurar a participação 
de todos os grupos na tomada de decisões sobre projetos 
energéticos, e que nenhuma iniciativa tem um efeito 
nocivo num grupo particular da sociedade. Além das 
avaliações de impacto ambiental e sobre o orçamento 
climático, todas as políticas serão avaliadas do ponto de 
vista do seu impacto em grupos marginalizados e com 
baixos rendimentos.

Esta	entidade	irá	assegurar	o	fim	da	pobreza	energética	
e trabalhar através dos novos organismos públicos locais 
com assembleias comunitárias, de modo a desenvolver 
um programa de readaptação e isolamento térmico de 
casas.	Estas	assembleias	terão	de	ser	definidas	no	domínio	

“Uma função chave de um 
departamento governamental 
para os empregos climáticos, 
qualificação e proteção social 
será assegurar que todos os que 
perdem um posto de trabalho 
na indústria dos combustíveis 
fósseis terão outro emprego 
na nova economia de energia 
neutra em carbono”
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de gás e petróleo de poços do fundo do mar, tornar-
se-á um engenheiro de energia eólica ou maremotriz 
offshore. O trabalho dos eletricistas da indústria do gás e 
petróleo será transferido para os sistemas de produção e 
distribuição de eletricidade de fontes renováveis, incluindo 
a instalação de painéis solares em casas e edifícios 
públicos. Para tornarmos os nossos lares e edifícios 
públicos	estruturas	mais	eficientes	do	ponto	de	vista	
energético, precisaremos de milhares de trabalhadores 
qualificados	para	a	reabilitação	e	isolamento.

À medida que as indústrias de combustíveis fósseis 
forem desaparecendo, será necessário um processo de 
identificação	e	“correspondência	de	competências”	para	a	
nova	economia	neutra	em	carbono.	Isto	incluirá	identificar	
os	vazios	de	qualificações	existentes,139	requalificar,	
desenvolver um currículo nacional de educação, uma 
formação complementar e um programa de estágios 
climáticos. Tal trabalho será feito ao nível regional e 
nacional em coordenação com novas administrações 
locais e participação dos cidadãos na transição para a 
democracia energética.

Os novos empregos públicos para o clima serão 
formulados no contexto do processo de transição, 
dando resposta a questões de igualdade, rendimentos, e 
assegurando boas condições de trabalho, sindicalização 
e	integração	das	pessoas	com	deficiência.	Um	programa	
de empregos públicos para o clima decorrerá em estreita 
coordenação com a unidade para a igualdade climática e 
as novas administrações locais.

Por	fim,	uma	série	de	proteções	laborais	será	assegurada	
durante a transição, de acordo com as necessidades 
identificadas	nos	trabalhadores	e	comunidades	e	de	
forma a que ninguém seja prejudicado no seu salário nem 
haja um impacto negativo nas reformas, assim como um 
programa de estágios.

“BANCO” NACIONAL PARA O CLIMA 
A privatização do Green Investment Bank é outro 
exemplo da incapacidade do mercado para lidar com as 
alterações climáticas. Embora seja visto como um raro 
sucesso de atração de investimento para projetos de 
renováveis por parte do governo de coligação liderado 
pelos Conservadores (2010-2015), a sua venda altamente 
contestada ameaçou a continuidade de projetos existentes 
e voltou a expôr novamente a fraude do compromisso dos 
Conservadores para com as alterações climáticas.140

No entanto, os investidores atuais do Green Investment 
Bank	são	motivados	pelos	lucros	financeiros,	e	não	apenas	
pela preservação do meio ambiente. O PCS acredita que 

Como referido pelo Instituto de Políticas Públicas 
(Institute of Public Policy) no seu relatório “The 
Future’s Green: Jobs and the UK low carbon transition” 
em 2009, os empregadores não sabem prever as 
competências	do	futuro:

“Um	sistema	de	qualificações	voltado	para	as	necessidades	
do	empregador	não	é	suficiente	no	contexto	da	transição	
para uma energia de baixo carbono: é necessário que o 
governo tenha um papel mais ativo a indicar o caminho...
que	assegure	que	uma	agência	central,	como	é	a	UK	
Commission for Employment and Skills, tem uma visão das 
qualificações	emergentes	e	necessárias	para	o	futuro,	e	se	
certifica	que	as	mesmas	estão	refletidas	nos	processos	de	
formação no local de trabalho...”137

Isto aplica-se especialmente quando se servem os 
interesses do capital. Na transição energética serão 
criadas “faculdades de emprego”, pois as mesmas serão 
necessárias	e	financiadas	pelo	Governo	como	parte	do	
plano de transição para uma democracia energética 
neutra	em	carbono;	e	não	canceladas	como	no	caso	do	
National College for wind energy, que deu prioridade ao 
gás	de	xisto,	apesar	da	reconhecida	falta	de	profissionais	
qualificados	no	setor	das	energias	renováveis.138

A secção anterior demonstrou que alguns empregos irão 
desaparecer por completo, outros serão substituídos 
por posições análogas, alguns poderão ter de ser 
transformados	e	redefinidos,	enquanto	que	novos	
empregos serão criados. É claro que o emprego dos 
combustíveis fósseis acabará por desaparecer. Por 
exemplo, um engenheiro que trabalha numa plataforma 
petrolífera	ou	numa	unidade	flutuante	de	produção,	
armazenamento	e	transferência	(FPSO	–	floating	
production,	storage	and	offloading),	no	processamento	
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linhas divisórias claras entre os sindicatos. Por um lado 
o	apoio	em	nome	da	criação	de	emprego;	por	outro	a	
oposição devido à destruição social. Ironicamente, os 
protestantes eram na verdade defensores do trabalho, 
mas não do trabalho no oleoduto.

Como dito numa citação emblemática: “É tempo de os 
sindicatos se olharem no espelho e perguntarem «De que 
lado estás?»”

Condutas para as empresas de combustíveis fósseis ou 
condutas para as pessoas? Os grupos indígenas e seus 
apoiantes que protestaram junto ao oleoduto notaram 
que havia imensos postos de trabalho em redes de 
tubagem, como parte da infraestrutura existente para 
o	transporte	de	água	ou	efluentes,	que	precisam	de	ser	
melhorados ou reparados. E o mesmo se aplica ao Reino 
Unido, onde serão necessários trabalhadores para adaptar 
o sistema energético às renováveis.

“Não podemos voltar a deixar a política para os políticos”144

Esta é a conclusão de um estudo de associações 
intersindicais de trabalhadores de Coventry, Liverpool, 
Newcastle e North Tyneside, acerca da intervenção do 
estado	na	indústria,	e	parece	apropriada	para	finalizar	esta	
secção. Sendo uma crítica ao apoio ao Partido Trabalhista, 
que esteve no poder até 1980, o estudo ilustrou como 
os sucessivos governos Trabalhistas falharam para com a 
classe trabalhadora.

Confiar	o	futuro	dos	trabalhadores	numa	transição	
energética às estruturas de representação políticas atuais 
não irá permitir que a transição ocorra ou pelo menos que 
ocorra de acordo com as condições dos trabalhadores.

Roubando outra citação do estudo feito pelas 
intersindicais em 1980, Tony Benn comentou que:

“o movimento sindical acima de tudo tem de repensar a 
visão que tem de si próprio de forma bem mais corajosa, 
se quiser apelar àqueles que estão fora das suas próprias 
fileiras.”145

Precisamos desta audácia agora mais do que nunca. 
A coragem de ultrapassar os argumentos binários de 

este banco deve ser substituído por um National Climate 
Investment and Revenue bank, que investirá num retorno 
social baseado na concretização de uma energia neutra 
em carbono e uma transição justa.

Como parte do NCS, este novo banco nacional para o clima 
trabalhará com assembleias comunitárias na supervisão 
do	investimento	de	recursos	financeiros	necessários	tanto	
na transição como na manutenção de uma economia 
neutra	em	carbono,	financiando	em	simultâneo	medidas	
de adaptação. Também irá ajudar na estruturação física 
da	transição	através	do	financiamento	de	investigação	
e desenvolvimento para uma indústria siderúrgica 
ressuscitada e descarbonizada para a construção de 
turbinas	eólicas;	infraestruturas	para	transporte	e	
distribuição	descentralizada	de	energia;	e	transportes	
públicos (e.g. postos de abastecimento, caminhos de ferro).

Em 2008, os bancos eram “demasiado grandes para falir”, 
mas com o banco público climático não há resgates, pois 
há	muito	que	declaramos	insolvência	com	o	planeta.	O	
National Climate Bank cuidará das necessidades municipais 
e comunitárias, assegurando que os projetos energéticos 
que	são	financiados	vão	de	encontro	às	necessidades	das	
pessoas. Também irá lidar com questões de compensação141, 
uma vez que a energia será devolvida à esfera pública. 
Serão necessárias funções para lidar com o quadro legal no 
Reino Unido e noutros locais que possam ser relevantes. Os 
trabalhos	futuros	assegurarão	a	gestão	financeira	corrente	
de empresas do setor público, a infraestrutura energética de 
suporte, e novos serviços públicos de apoio às mesmas.

O NCS irá assegurar um sistema robusto de cobrança 
de impostos, como componente essencial para o 
funcionamento democrático do governo. Em vez de 
se	tornar	um	paraíso	fiscal	após	a	saída	da	UE,	o	Reino	
Unido	será	um	paraíso	de	justiça	fiscal,	através	de	um	
sistema com os recursos adequados para a cobrança de 
impostos,	que	põe	termo	à	fraude	e	evasão	fiscais.142 Isto 
inclui acabar com os subsídios aos combustíveis fósseis, 
quer diretamente quer alterando medidas de redução 
de impostos. Um departamento tributário e aduaneiro 
dotado dos recursos adequados como defendido pelo 
PCS143	irá	garantir	o	financiamento	do	programa	de	
transição para a democracia energética.

APENAS UMA UTOPIA? 
Precisamos de uma visão utópica porque, neste momento, 
enfrentamos uma distopia climática. Mas ainda temos 
uma	hipótese	de	evitar	os	efeitos	mais	catastróficos	das	
alterações climáticas se houver a vontade política para 
tal. Na luta contra o oleoduto de ligação ao Dakota (DAP 
– Dakota Access Pipeline) nos Estados Unidos, surgiram 

“A nossa visão para uma alternativa 
só é uma utopia se não unirmos 
esforços e lutarmos por ela; a nível 
político, industrial e social.”
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do petróleo em 1999/2000), o boom do fracking não 
passará disso mesmo, o retorno do investimento por 
quantidade de carbono emitido será cada vez menor, e 
governos e empresas inteligentes farão a transição para 
as energias renováveis. As metas não serão cumpridas e 
teremos um mundo com ainda maior desigualdade na 
distribuição de recursos mas chegaremos lá, em grande 
parte à custa da maioria.

Ou então podemos criar um cenário diferente. Se 
queremos chamar-lhe de nova charanga (“brass band”) de 
solidariedade da classe trabalhadora, como as metáforas 
do Conselho Mundial de Energia, é outra questão, mas 
a reivindicação da transição para uma economia neutra 
em carbono baseada numa democracia energética – 
domínio público e controlo democrático do nosso sistema 
energético – é a única forma que temos de assegurar que 
a transição será tanto justa como transformativa.

Mas isto também não acontecerá sem uma função 
pública	qualificada	e	dotada	dos	recursos	necessários	
para supervisionar a transição energética, com a mão-
de-obra central para a negociação da mudança. Isto não 
acontecerá sem quebrarmos as contradições de serviços 
públicos fragmentados e concorrentes ao dispor do 
departamento do Tesouro. E isto também não acontecerá 
sem um planeamento ao nível nacional que se baseie no 
conhecimento	e	experiência	adquiridos	de	todos,	numa	
parceria público-laboral.

O PCS, como sindicato que representa trabalhadores da 
função pública, acredita que temos um papel central a 
desempenhar	na	definição	do	quadro	de	governação	
para esta transição. No entanto, todos os sindicatos 
têm	interesse	nesta	transição,	pois	a	energia	é	algo	
que une todas as comunidades no trabalho, em casa, 
e na solidariedade global. Não por uma burocracia 
renacionalizada e centralizada, mas por um serviço 
público	que	redefine	as	relações	entre	governos	locais	e	
central, trabalhadores e comunidades.

7. CONCLUSÕES E REIVINDICAÇÕES

Na entrada em 2017, o Reino Unido estava em processo 
de decisão para a saída da União Europeia e a maior 
economia mundial, os Estados Unidos, tinha eleito 
um empresário protagonista de um reality show – 
Donald Trump – para Presidente. Embora estes dois 
acontecimentos políticos tenham deixado um clima 
de incerteza acerca do futuro do ambiente e políticas 
climáticas, a verdade é que pouco progresso foi feito no 
combate às alterações climáticas nos anos anteriores.

São de salientar estes dois factos:

• 2016 foi o primeiro ano durante o qual a concentração 
atmosférica	de	CO2	ficou	acima	do	marco	de	400	
partes por milhão (ppm)

• 2017 foi o ano mais quente já registado, com uma 
temperatura média global de 1.2°C acima da média de 
longo prazo, sendo que 16 dos 17 anos mais quentes de 
que há registo ocorreram desde 2000.146

Também sabemos que estes dois eventos políticos 
revelam uma sensação profunda de abandono pelas 
pessoas, face às instituições e partidos políticos 
dominantes.	No	Reino	Unido,	tal	verifica-se	nas	políticas	
de austeridade, desmantelamento do estado social e 
dissolução dos nossos serviços públicos, com um ataque 
renovado aos direitos dos trabalhadores e sindicatos. E, tal 
como acontece na política energética, tudo em prol dos 
interesses do capital e cada vez menos pela preservação 
dos interesses dos cidadãos e dos trabalhadores.

Neste	panfleto	tentámos	expor	o	problema	com	que	nos	
defrontamos, as suas origens históricas, as políticas que 
falharam em resolver o problema mas, acima de tudo, 
a necessidade de tirar os interesses do capital do lugar 
do piloto na transição energética. De qualquer modo 
a transição irá ocorrer, quanto mais não seja porque 
os combustíveis fósseis irão acabar (atingimos o pico 

“emprego vs. ambiente” e construir um movimento 
por uma transição para a democracia energética que 
una sindicatos, associações de trabalhadores, grupos 
comunitários, organizações de justiça social, grupos 
religiosos, movimentos pelo clima, as nossas famílias 
e aqueles que ainda não perceberam que isto é 
importante para eles.

A nossa visão para uma alternativa só é uma utopia se 

não	unirmos	esforços	e	lutarmos	por	ela;	a	nível	político,	
industrial	e	social.	E	nós	podemos	fazê-lo	estabelecendo	
reivindicações claras, tornando-as centrais nas nossas 
metas de negociação, industriais e políticas, e construindo 
alianças	democráticas	pelas	mesmas.	Podemos	fazê-lo	se	
deixarmos para trás a discussão emprego vs. ambiente, 
reconhecendo que há pouca margem de manobra para 
negociações com o mundo físico no que toca ao clima, e 
enfrentando	o	desafio	que	temos	pela	frente.
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AS NOSSAS DEZ REIVINDICAÇÕES 
O PCS acredita que para o sucesso da transição precisamos de fazer as seguintes reivindicações:

• Participação dos trabalhadores, através  dos seus sindicatos, na formação da função pública do futuro, numa parceria 
público-laboral baseada nas necessidades da sociedade e não na ganância privada

• Direitos legais para os representantes ambientais no local de trabalho (WERs)

• Democracia energética baseada no domínio público e controlo democrático da energia

• Um plano nacional de tranição para energia 100% renovável até 2050

• Devolver toda a energia, incluindo combustíveis fósseis, ao domínio público, como parte da transição para uma 
economia neutra em carbono

• Uma comissão para analisar os quadros legais e regulatórios para o estabelecimento de modelos de controlo 
democrático e as instituições necessárias para implementar estes modelos ao nível comunitário, regional e central

• Intervenção direta do governo na criação de um Serviço Nacional do Clima (National Climate Service) e organismos 
relacionados, como expresso na campanha Um Milhão de Empregos para o Clima (One Million Climate Jobs)

• Um	sistema	de	cobrança	de	impostos	com	os	recursos	adequados	para	acabar	com	a	fraude	e	evasão	fiscais

• Uma	transição	justa	e	transformativa	para	uma	economia	neutra	em	carbono,	que	protege	os	meios	de	subsistência	dos	
trabalhadores e suas comunidades, através de proteções sociais, e que combate a desigualdade e injustiça do sistema atual

• Uma função pública pelas pessoas e não pelo capital.

COMO VAMOS CONSEGUIR? 
O	movimento	sindical	tem	um	manancial	de	experiência	e	conhecimentos	para	concretizar	esta	transição.	Mas	o	sucesso	
desta irá depender do desenvolvimento de uma resposta coesa dos sindicatos de todos os setores no sentido de se 
organizarem – a nível político e industrial – nos nossos locais de trabalho, nos nossos sindicatos e nas nossas comunidades. 
Iremos ser bem sucedidos se formos convincentes não apenas nos nossos argumentos cientifícos, mas também nos 
argumentos políticos e económicos sobre as alterações climáticas.

rtires de Tolpuddle do século dezanove, sempre soubemos que havia um risco na luta pela justiça económica e social. Mas 
quando os movimentos de trabalhadores agem em conjunto e com solidariedade, vencemos.
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human being”).
52 http://www.eia.gov/forecasts/ieo/world.cfm
53 http://www.climate-change-jobs.org/
54 https://www.jacobinmag.com/2016/03/climate-labor-just-transition-green-jobs/
55 https://www.thenation.com/article/capitalism-vs-climate/
56 http://www.sciencemag.org/news/2016/08/just-90-companies-are-blame-most-
climate-change-carbon-accountant-says
57 Sabe-se que existe um conjunto de literatura em torno da “maldição dos 
recursos naturais” e teoria de desenvolvimento. No entanto, a expressão é 
aqui usada para ilustrar os impactos da abundância de recursos não renováveis 
num sistema capitalista, no contexto global de propriedade pública e controlo 
democrático. Isto inclui a constatação de que ignorar os planos expansionistas 
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