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GHG emission sources (%) in CO
2
eq. 

IPCC 5th report, 2014; values for year 2010;
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/

http://appinsys.com/globalwarming/GW_5GH_CO2Sources.htm



ONE MILLION CLIMATE JOBS

URL: http://www.climate-change-jobs.org/

- Downloadable 68-page booklet; plus technical companion!

- “To halt climate change we need drastic cuts in the amount of carbon 
dioxide and other greenhouse gases we put into the air. That means 
leaving most of the existing reserves of high carbon fuels in the ground. 
We need workers to insulate and retrofit homes and buildings to conserve 
energy. We need workers to build enough renewable power to meet all 
our energy needs. And we need workers to maintain the new systems the 
future of humanity depends on.”

http://www.climate-change-jobs.org/


ONE MILLION CLIMATE JOBS: Total Jobs 
and Emissions Cuts (UK alone)

Total number of jobs:

Electricity     400,000
Transport      310,000
Buildings      185,000
Industry        25,000
Education  35,000
Agriculture, Waste 
and Forestry   45,000

TOTAL 1,000,000 jobs

Total amount of cuts in CO2 emissions:

             CO2 before    CO2 after     Cut

Electricity  145 Mt       7 Mt       95%
Transport  178 Mt     30 Mt       83%
Buildings   97 Mt             5 Mt       95%
Industry     108 Mt          31 Mt       71%

                                  
TOTAL        528 Mt          73 Mt          86%

- calculated over 20 years;



Campanhas internacionais
- Outros países têm campanhas semelhantes: Noruega, Ilhas Maurícias, 
Canadá, África do Sul, EUA (New York State), Filipinas, etc…

- Canadá: começou em 2009, preparação para COP 15, grande incentivo 
devido às tar sands em Alberta; Estratégias: energias renováveis, eficiência 
energética na habitação, transportes públicos;

- África do Sul: começou em 2011, desemprego total ~ 40%, alvo: 1M de 
empregos, tal como no UK;

- Noruega: desemprego muito baixo, mas economia dependente do 
extrativismo; 100,000 empregos para o clima, 50,000 em eólica offshore;

- EUA, New York: grande ímpeto com a marcha climática em 2014 (300K 
pessoas), mais focada na eficiência energética, 70% das emissões em NYC 
vêm da habitação/escritórios; objectivos: reduzir consumo, instalar 3GW de 
solar, ~15,000 empregos; 



- campanha lançada oficialmente no 1º de Maio; Climáximo juntamente com 
Precários Inflexíveis (PI), 

- Entretanto: CGTP-IN, Colectivo Clima, GAIA;

- Antes disso:
● 15-17 Outubro, visita de Jonathan Neale e vários eventos;
● 10 de Março, evento no CES-Coimbra, com participação de CGTP;
● 9 de Abril, sessão no Encontro Nacional para a Justiça Climática, etc….

- livrete da campanha, 1ª edição em Dezembro de 2015, lançada a 25 de Fevereiro 
no Mob, 32 páginas, Climáximo e PI;
- 2ª edição do livrete, Junho de 2016: http://www.empregos-clima.pt/

- próximos passos: 
● envolver mais sindicatos/organizações + gerar massa crítica;
● completar estudo detalhado, com valores exactos de empregos, 

financiamento, emissões;

http://www.empregos-clima.pt/


- Relatório: “PORTUGUESE NATIONAL INVENTORY REPORT ON 
GREENHOUSE GASES, 1990 – 2014; SUBMITTED UNDER THE UNITED 
NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE” - April, 15th 
2016;

- Quioto: Portugal podia aumentar emissões 27% relativo a 1990 (~60Mt 
CO2eq); em 2014 emissões ~65Mt CO2eq, aumento de menos de 10% (ou 
55 Mt CO2eq, se incluirmos LULUCF, questão de “net emissions”);

- 68% das emissões provêm do sector “energético” (23% da geração de 
electricidade, 24% do transporte); agricultura tem 11%; maior aumento neste 
período vem dos transportes (cerca de 60%);

- LULUCF é visto como um “sink” tendo aumentado cerca de 6 vezes entre 
1990 e 2014;

- Crise económica teve efeito visível, mas também grandes incêndios de 2003 
e 2005 (no sentido inverso);





IPPU=Industrial Processes 
and Product Uses



4 áreas principais onde há ganhos mais fáceis/imediatos em cortes de emissões:
1- Geração de electricidade, via energias renováveis;
2- Mais transportes públicos, políticas concertadas de mobilidade;
3- Eficiência energética em novos edifícios e adaptação de todos os 
existentes;
4- Agricultura e (re-)Florestação;





● 1 - Geração de electricidade via energias renováveis;

- Emissões actuais do sector (electricidade): ~15Mt CO2eq (e cerca de 
50% destas provêm da central termoeléctrica a carvão de Sines!);

- Segundo estudo da Deloitte (encomendado por APREN), existem ~40K empregos 
nas renováveis em Portugal; 

- Empregos previstos no UK: 400,000 passando emissões de 145Mt para 
7 Mt (redução de ~95% em 20 anos);

- Mas dos 400K, 216K são em offshore wind, demasiado difícil talvez para 
costa atlântica? 

- Portugal: poderiam 40,000 novos empregos ter o mesmo efeito? Alvos 
principais: solar (MUITO mais), eólicas (mais), ondas (muito pouco 
avançado), armazenamento e melhores ligações; 





● 2 - Transportes

- Emissões actuais do sector: ~16Mt CO2 eq; grande maioria automóvel (+ de 
75% do total), com aviação e marítima próximos (mas sobretudo internacional) e 
ferrovia desprezável;

- Empregos previstos no UK: 310,000 passando emissões de 178Mt para 30 Mt 
(redução de 83% em 20 anos);

- UK: 180K em autocarros, 120K em ferrovias, 10K construindo ciclovias; 
(nenhuma menção de expandir rede de abastecimento para carros eléctricos...) 

- Portugal: poderiam 35,000 empregos ter o mesmo efeito? Alvos principais: 
ferrovia (passageiros e mercadorias), autocarros;  

- Alguns valores: Carris, efetivo global de trabalhadores:
2005 2008 2010 2012 2013 2014
2,787 2,766 2,771 2,396  2,255 2,141

(http://carris.transporteslisboa.pt/fotos/editor2/carris_relatorioecontas_2014.pdf)





● 3 - Eficiência energética na habitação

- Emissões actuais do sector: APA não fornece valores;

- Empregos previstos no UK: 185,000 passando emissões de 97Mt para 
5 Mt (redução de ~95% em 20 anos);

- UK: 100K em renovação residencial, 50K em renovação de outros 
edifícios, 25K convertendo edifícios para produzir energia renovável, 10K 
em inspecção; 

- Portugal: poderiam 35,000 empregos ter o mesmo efeito? Alvos 
principais: produção doméstica de energia, renovação residencial; 



Metade da área ardida na UE em 2016 ocorreu em Portugal



● 4 - Agricultura e LULUCF

- Emissões actuais do sector: 7.2Mt CO2 eq (agricultura, fonte) e -10Mt CO2 eq 
(LULUCF, sorvedouro); 

- Empregos previstos no UK: 45,000 passando emissões de 100Mt para 33 Mt 
(redução de 67% em 20 anos);

- Uma das áreas mais difíceis e polémicas, por envolver muitas opções pessoais, 
sobretudo na alimentação;

- Portugal: poderiam 10,000 empregos ter o mesmo efeito? Alvos principais: 
mais produção agrícola local (diminuindo assim transporte), permacultura, menos 
agro-indústria (incluindo pecuária); maior protecção das florestas, prevenção e 
combate de incêndios e reflorestação massiva; mais eco-turismo e educação 
ambiental



● CONCLUSÕES

- População do UK~65M, Portugal~11M; usou-se aproximadamente a 
mesma proporção para os Climate Jobs, um pouco menor devido ao 
“papão da austeridade” :-)

- Campanha de UK estima reduções nas emissões de 86% (20 anos); 
Climate Fairshare (http://www.climatefairshares.org/) estima 

588 Mt (2013) → 185 Mt (2030), nas emissões domésticas 
=> corte de 69%; 

- 120K empregos em Portugal, por 20 anos: 40K em energias 
renováveis, 35K em transportes públicos, 35K em 
construção/eficiência, 10K em agricultura e florestas; 

- Salários: a uma média de 1000 euros/mês seriam 120M de despesa 
mensal; juros mensais da dívida portuguesa em 2016 ~ 690M  euros; 

http://www.climatefairshares.org/
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