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Políticas públicas
A nossa posição



Conselho da Juventude para a Energia 
Objetivo  Juntar jovens de diferentes contextos para institucionalizar a representação da 
juventude no desenho e implementação de políticas públicas relacionadas com energia

Descrição  Órgão Consultivo a nível nacional, com o papel de apoiar decisores políticos no 
desenho, implementação e avaliação de políticas ao nível da energia. Deve ser a principal 
plataforma para a integração da juventude em todos os níveis de elaboração de políticas na 
área da energia

Metodologia
● Governos estabelecem o rulebook dos Conselhos juntamente com stakeholders relevantes 
● Os Membros do Conselho são escolhidos, tendo em conta fatores como representação 

geográfica e minorias
● Especialistas são convidados a receber os membros do Conselho eleitos, transmitindo os 

principais desafios atuais relacionados com energia 
● Devem ser feitos relatórios anuais de monitorização das atividades do Conselho, 

promovendo a transparência
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Avaliação de envolvimento da juventude 

Objetivo Definir como se avalia o alcance e a qualidade do envolvimento dos jovens na 
criação de políticas energéticas e nos processos de tomada de decisão

Descrição Estrutura que define, de forma qualitativa e quantitativa, o envolvimento dos 
jovens no setor energético a nível nacional e da UE. Avalia criticamente o estado do 
envolvimento dos jovens nos Estados Membros e define os requisitos mínimos que devem 
cumprir

Metodologia
Fase 1 Consulta: definição de um conjunto de métricas preliminares

Fase 2 Definição europeia: recolher feedback de organizações de jovens e outros stakeholders 
relevantes, de forma a estabelecer-se um quadro normativo comum

Fase 3 Implementação: avaliação do nível de envolvimento dos jovens em cada país através de 
um relatório bi-anual. Após dois anos, o processo reinicia na fase 2
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Questionário nacional para a juventude
Objetivo  Obtenção de dados, permitindo atuar no combate à falta da participação dos jovens 
na energia.

Descrição  Questionários nacionais que permitem a recolha regular da opinião dos jovens 
relativamente às políticas energéticas atuais e sobre a sua literacia energética.

Metodologia  Questionário com periodicidade bi-anual, feito online, dentro do orçamento do 
Eurostat. Um comité de jovens, o Eurostat e institutos nacionais de estatística devem cooperar 
no desenho e implementação do questionário. O questionário deve depois ser analisado pelo 
comité de jovens e traduzido em todas as línguas Europeias oficiais, estando disponível em 
website nacional oficial (Governo/Ministério/Outro) e no website da DGENER, da Comissão 
Europeia. As principais conclusões são depois expostas num relatório final.
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Educação e transferência 
de conhecimento

A nossa posição



Workshops para o ensino secundário
Objetivo Colmatar a falta de educação sobre clima e energia na educação formal.

Descrição  Expansão dos programas de ciências existentes a nível nacional para incluir tópicos 
mais holísticos e multidisciplinares de energia e clima, por meio de workshops para alunos do 
ensino secundário.

● Workshops dados por estudantes universitários, como parte do seu currículo, incluídos em 
disciplinas com frequência optativa.

● Universidades e politécnicos participam no desenvolvimento e implementação do currículo.
● As autoridades locais competentes apoiam a realização dos workshops (Agências de 

energia, por exemplo).

Metodologia  Estudantes universitários partilham o conhecimento adquirido durante os seus 
cursos superiores, realizando workshops para estudantes do ensino secundário. European Credit 
Transfer and Accumulation System (ECTS) como incentivo para estudantes universitários 
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Green skills na educação
Objetivo Formar professores do ensino secundário no desenvolvimento de green skills, com 
vista a melhorar a educação dos jovens no que diz respeito à transição energética e ultrapassar a 
falta de conhecimento atual de temas relacionados com a energia.

Descrição Estrutura para a transferência de conhecimento a nível de green skills para 
professores. O material informativo, os métodos de implementação e fundos necessários são 
fornecidos a nível da UE. No entanto, a formação é ministrada a nível regional/nacional. 

Metodologia 
● Identificação de parcerias com a Academia (a nível europeu)
● Os parceiros criam materiais educacionais (a nível europeu)
● Parceiros académicos locais criam sessões de formação para professores que:

■ Aprofundam conhecimento sobre energia e sustentabilidade
■ Adquirem competências a nível de metodologias pedagógicas relacionadas 

com green skills
■ Desenvolvem materiais para apresentar em sala de aula
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Cursos ODS no ensino superior

Objetivo  Garantir que os alunos estão capacitados para, no futuro, enfrentarem desafios 
relacionados com a transição energética e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Descrição  Disciplinas focadas na transição energética em todos os cursos académicos, 
adaptadas a cada programa universitário específico. Abordagem teórica e orientada para o 
projeto.

Metodologia  O governo desenvolve as temáticas centrais a abordar nos cursos e 
estabelece que os cursos sejam incluídos em todos os programas de forma a que cumpram 
os requisitos de acreditação.

Um órgão eleito por cada universidade assegura a criação dos cursos. Os conselhos 
nacionais de acreditação verificam se os programas universitários cumprem esses conteúdos. 
As parcerias universitárias a nível nacional e, posteriormente, a nível europeu, são 
estabelecidas para colmatar a lacuna de conhecimento e harmonizar partes dos cursos.

Energy policy Knowledge transfer & education Private sector 6



Formação para NEET 
Objetivo  Preencher a lacuna entre as capacidades técnicas necessárias para o setor de 
energia e a falta de educação por meio de um programa de acesso gratuito para jovens que 
não estão a trabalhar, estudar ou em formação (NEETs), priorizando grupos de jovens 
marginalizados.

Descrição  O principal objetivo do curso é capacitar, qualificar e requalificar jovens para 
entrada no mercado de trabalho, dentro da transição energética. O programa oferece educação 
e estágios remunerados. As partes interessadas, que formarão um consórcio de parceiros, 
incluem empresas, administração pública, centros de investigação e educação, ONGs, start-ups 
e organizações de jovens.
Os órgãos ministeriais (Ministérios do Trabalho, da Juventude ou outros) devem liderar o 
desenvolvimento do referido consórcio nacional.

Metodologia  O programa consistirá num curto período de formação online, seguido de uma 
oportunidade de estágio presencial remunerado numa das entidades parceiras. O programa 
será monitorizado e avaliado através de:

● Inquéritos aos participantes
● Inquéritos aos empregadores e consórcio de parceiros
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One-stop-shop 

Objetivo Criar uma one-stop-shop para os jovens acederem a informação sobre educação e 
oportunidades de envolvimento no setor energético Europeu.

Descrição A falta de centralização de informação relativa a oportunidades representa uma 
barreira para os jovens se envolverem ativamente na transição energética. A criação de uma 
one-stop-shop que agrega oportunidades educacionais, de formação e de participação cívica 
incentiva a participação ativa dos jovens.

Metodologia Numa primeira fase, a Rede Europeia de Agências de Energia (EnR) deverá criar 
uma base de dados que lista oportunidades no setor da energia, tais como: cursos superiores, 
doutoramentos e bolsas, eventos e conferências, escolas de verão, formações profissionais, 
estágios, ONGs, organizações cívicas, entre outras. A base de dados é construída usando o 
método crowdsourcing, onde as partes interessadas fornecem informação por conta própria, que 
é depois validada pelas agências de energia.
A segunda fase de implementação prevê que as agências nacionais de energia abram um 
balcão de informações para fornecer aconselhamento personalizado para os jovens.
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Setor Privado
A nossa posição



Empregador amigo da juventude

Objetivo  Sensibilizar, promover e premiar os empregadores do setor da energia que 
trabalham para aumentar a participação e envolvimento dos jovens na sua estrutura. 

Descrição  Um sistema anual de atribuição de selos organizado por uma Associação Juvenil 
independente.

● Os empregadores elegíveis no setor de energia receberão um convite com o intuito de 
candidatarem-se a este prémio. 
○ Os candidatos deverão pagar uma taxa com o propósito de financiar esta iniciativa. 

● Com os critérios suficientes o empregador receberá: Selo de Empregador Amigo da 
Juventude 

● O candidato com os melhores resultados: Selo de Empregador Amigo da Juventude do 
Ano

Metodologia  Abordagem específica para Portugal:
● Criação de uma Associação Juvenil Independente 
● Critérios de seleção que reflitam o contexto socio-económico
● Estudo de mercado para empregadores locais no setor energético
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Programas e cargos não executivos 
Objetivo Mudar a cultura corporativa das Empresas de Energia por duas vias:

● Colaboradores jovens ganharão representatividade nos conselhos de administração e 
impulsionarão a sua carreira

● Os membros do conselho de administração terão acesso a perspectivas estratégicas 
independentes que atuaram como catalisadores para o crescimento da empresa e dos seus 
empregados jovens

Descrição 

● Shadow Boards: As empresas deverão implementar um programa anual de cargos não 
executivos desempenhados por jovens promissores para trabalharem conjuntamente com o 
conselho de administração em iniciativas e projetos estratégicos

● Chefe de Gabinete dos Administradores Executivos: As Empresas devem criar um cargo para 
jovens não executivos que apoiarão os executivos em funções como auxiliar nas operações 
do executivo e conduzir processos de planeamento estratégico na sua área de ação.

Metodologia  Os candidatos que cumpram os critérios podem ser indicados por seus managers 
ou podem inscrever-se por meio de um processo de inscrição aberto na empresa. A monitorização 
deve incluir KPI’s como a proporção de participantes que progrediram para cargos de decisão em 5 
anos, o progresso econômico das empresas e a progressão dos KPIs de RSC e ESG.
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Pool nacional de trabalhadores de 
“colarinho azul”
Objetivo  Abordar a escassez de trabalhadores de colarinho azul apoiando o setor de energia limpa 
e fornecer empregos decentes para os jovens, fazendo a ponte entre os jovens candidatos a emprego 
e os empregadores, ao mesmo tempo em que equipa os candidatos a emprego com futuras skills 
“verdes”

Descrição  A criação de um website com o objetivo de ligar os candidatos (entre os 18 e os 35 
anos) a oportunidades de trabalho no setor das energias limpas. Os utilizadores seriam 
recém-formados em escolas profissionais ou faculdades, ampliando a futuro o público alvo. Esta 
plataforma nacional possibilitará a ligação de empresas e talento local. Este programa pode ainda 
ser integrado com outras plataformas nacionais existentes.

Metodologia

● Os empregadores publicaram vagas de emprego para jovens no setor de energia limpa.
● Os benefícios para as empresas ao aderirem à plataforma seriam a facilidade em escolher os 

melhores candidatos com maior eficiência no recrutamento e diminuir o custo do mesmo. 
● As partes interessadas responsáveis   por estabelecer, apoiar e manter a plataforma seriam 

associações de energia.
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Programas para trabalhadores-estudantes 

Objetivo  Superar a dificuldade dos jovens em encontrar oportunidades de qualidade para aprender com 
as experiências de trabalho no setor de energia ao longo de seus estudos. A proposta consiste em criar 
oportunidades equilibradas de trabalho e estudo acessíveis, independentemente de suas condições 
financeiras, tornando-se estudantes de trabalho e estudo.

Descrição  Os programas de estudo e trabalho oferecem aos jovens a oportunidade de serem 
empregados enquanto obtêm um diploma universitário relacionado ao ramo de atividade da empresa 
empregadora. Esta proposta deverá incluir um acordo no qual conste as semanas do estudante entre a 
universidade e o trabalho, e que organize a parceria entre os três stakeholders (estudante, empresa e 
universidade).

Metodologia

● Acordo de atribuição condição de empregado-estudante, no âmbito de um curso específico.
● Todos os tipos de educação pós-secundária podem ser elegíveis.
● Os participantes articulam o estudo e trabalho de acordo com um cronograma pré-definido.
● A empresa paga as mensalidades e o salário do estudante de estágio.
● Cabe ao Estado Português dar os incentivos que são necessários e equilibrados
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