Global Green New Deal: uma receita para a crise
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SECTORES PRIORITÁRIOS A INVESTIR
1. Eficiência energética — Os edifícios são responsáveis por 30 a 40% de toda a energia gasta,
emissões de GEE e de lixo. A simples aplicação de medidas para o seu recondicionamento energético pode levar a uma redução de 80% destes efeitos, abrindo oportunidades de investimento
e de criação de empresas e empregos qualificados. Em muitas circunstâncias, permite envolver
a recuperação de técnicas tradicionais de construção eficientes e ambientalmente benignas. Nos
EUA, por exemplo, estão a aplicar-se 825 mil milhões de dólares no incentivo ao pacote energético (edifícios, renováveis e redes eléctricas), prevendo-se gerar 5 milhões de postos de trabalho.
2. Transportes — O sector dos transportes vai requerer uma melhoria de 50% da sua eficiência
até 2050 para estabilizar as emissões de CO2. Nos países da OCDE, com a aplicação rápida de
tecnologias já disponíveis, poderiam ser poupados anualmente 6 biliões de barris de petróleo e
2 gigatoneladas de emissões de CO2; bem como criar 3,8 milhões de empregos só na construção
de automóveis limpos e outros 19 milhões de empregos indirectos no sector de transportes
públicos. A política dos transportes e a reorientação enérgica para o ferroviário é uma peça charneira desta mudança.
3. Renováveis — A geração de energia limpa com origem em fontes renováveis é um benefício,
tanto para os países desenvolvidos, como em vias de desenvolvimento. Recorde-se que 80% dos
africanos não tem acesso à electricidade, pelo que a destruição das florestas é inevitável e a desertificação avança. O investimento em i&d neste sector é crucial para incentivar a microgeração
de energia, diminuir a dependência energética e garantir grandes produções de energias limpas.
Na África do Sul, a iniciativa “Working for Water” emprega mais de 30 mil pessoas no combate à
infestação de plantas invasivas que ameaçam a água, as terras aráveis e os destinos turísticos. As
plantas são convertidas em combustível que já supre 2% das necessidades de energia eléctrica do
país e criou mais 5 mil empregos
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4. Agricultura e Pesca — Os recursos alimentares e a água potável são duas das mais dramáticas expressões da dita crise global. A produtividade agrícola está hoje declinante, tal como o solo
arável vitimado pelas produções intensivas e seus agroquímicos. A agricultura, ao contrário do
que se pensava até há bem pouco tempo, é hoje vista como uma questão vital de segurança de
todas as sociedades. Uma agricultura sustentável, nomeadamente biológica, tem, segundo um
estudo recente da FAO, não só maior retorno para os agricultores, como gera mais emprego e
sequestra mais carbono do que a agricultura convencional.
Já os recursos do mar, hoje com ¾ de espécies nos limites da sua sobrevivência, vão requerer o
desenvolvimento de uma nova economia tecnológica e cientificamente sofisticada que passa, por
exemplo, pelas aquaculturas ambientalmente saudáveis de alto mar.
5. Água — Quanto à água potável, em dramática ruptura justamente nos lugares onde maior
quantidade de seres humanos precisam dela, é também hoje uma imensa oportunidade de desenvolvimento económico a todos os níveis - da ciência à tecnologia, da captação ao transporte,
do saneamento à requalificação. Na República da Coreia investe-se actualmente 38 mil milhões
de dólares no saneamento de 4 rios do país, criando com isso milhares de empregos. Em NY
a cidade já comprou muitos dos terrenos em redor do lago de onde retira a água para beber,
incentiva a agricultura biológica local e as práticas florestais amigáveis; a água está quase em vias
de poder ser engarrafada.
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