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Conclusões Gerais

Os participantes que responderam a este inquérito, provêm de diversos sectores 

e não apenas do sector metalúrgico, o que em parte é positivo (excepto para a 

pergunta 1.4 em que os trabalhadores do sector poderiam ter um conhecimento 

mais específico), pois há maior abrangência industrial e mostra que os 

problemas/questões retratadas no inquérito são transversais ao mundo do 

trabalho.

De uma forma geral, todas as questões foram devidamente respondidas, 

havendo questões que devido ao elevado número de respostas mostram que o 

tema das alterações climáticas está presente (Pergunta 1.2 e P1.3) e que a 

formação em diversos temas (P4.1) sobre a implementação do Pacto Ecológico 

Europeu – European Green Deal – são importantes para os inquiridos, dado que 

apesar de já terem ouvido falar neste, não têm conhecimento do seu conteúdo 

(P2.1).



Conclusões Gerais

 Este inquérito mostra que os inqueridos têm consciência de que o clima do 

planeta está a mudar, podendo tornar-se numa ameaça para as economias e 

sociedades, através dos aumentos: da ocorrência de fenômenos climáticos 

extremos; dos níveis do mar e oceanos; da poluição do ar (P1.2), sendo as 

acções humanas apontadas como a principal responsável por tal facto (P1.1).

 No entanto, na opinião dos inquiridos é possível mitigar essas mudanças 

através do desenvolvimento de transporte público gratuito e das reduções do 

uso excessivo de embalagens e da geração de resíduos (P1.3).

 Este inquérito mostrou que a maioria dos inquiridos não conhece qual a 

percentagem de emissões de CO2 na Europa pelo qual o sector metalúrgico 

(metal e aço) é responsável. Este desconhecimento afecta também os 

trabalhadores do sector P1.4).

Pergunta 1 – Mudanças Climáticas e Pacto Ecológico Europeu



Conclusões Gerais

 Tal como referido, a maioria dos inquiridos já ouviram falar do Pacto 

Ecológico Europeu, mas apesar de não terem um “real” conhecimento do 

mesmo (P2.1), pensam que o seu principal objectivo é alcançar a 

neutralidade climática na Europa até 2050 (P2.2).

 Todos os inquiridos acreditam que o sector metalúrgico pode alcançar a 

“neutralidade climática” através de acções como por exemplo, o 

desenvolvimento de inovações industriais no campo das tecnologias limpas 

ou através do aumento da eficiência energética (P2.3). No entanto os 

inquiridos acreditam que a busca para essa neutralidade climática pode ter 

um impacto negativo directo, através da destruição de postos de trabalho, 

também devida à automação da produção industrial e à perda de 

competitividade para países não pertencentes à União Europeia (P2.4).

Pergunta 2 – O Pacto Ecológico Europeu



Conclusões Gerais

 Apesar das temáticas relacionadas com as alterações climáticas e o Pacto 

Ecológico Europeu estarem presentes “na ordem do dia”, através das 

respostas às perguntas do grupo 3, verifica-se que tais temas não são muito 

ou frequentemente debatidos com ou pelos sindicatos, o que pode indiciar 

alguma falta de preparação ou atraso do movimento sindical, para colocar na 

sua acção diária junto dos trabalhadores, essas temáticas.

 Segundo os inquiridos, os assuntos relacionados com a redução do impacto da 

empresa no clima e no meio-ambiente não foram levantados nas discussões 

entre o empregador e os sindicatos presentes na empresa (P3.1). Quanto à 

questão de, se os sindicatos presentes na empresa trataram de assuntos 

relacionados com o Pacto Ecológico Europeu ou da Protecção Ambiental, as 

respostas obtidas não permitem saber com clareza essa questão, no entanto 

face aos resultados, há tendência para dizer que: não foram tratados (P3.4).

Pergunta 3 – Transição Verde a nível das empresas



Conclusões Gerais

 Das poucas empresas onde houve discussão sobre a redução do impacto da empresa 

no clima e no meio-ambiente, os inquiridos disseram que: as novas tecnologias e 

mudança de processos tecnológicos; a inovação; e a gestão de resíduos resultantes 

dos processos produtivos, foram os temas mais abordados (P3.2). Sendo a 

informação, o meio de participação mais usado pelos trabalhadores nas actividades

da empresa, para a redução dos impactos ambientais da mesma (P3.3).

 Um aspecto muito negativo na forma de participação dos trabalhadores surge na 

P3.3, que é: a falta de participação dos mesmos na tomada de decisões juntamente 

com a empresa, facto muitas vezes constactado nas empresas em Portugal.

 A pergunta 3.5 mostrou que a maioria dos trabalhadores nunca ouviram falar de 

diversas iniciativas relacionadas com a Transição Verde tais como, a Plataforma 

para uma Transição Justa ou Alianças do Sector Industrial. Sendo o Fundo para uma

Transição Justa, a única iniciativa que a maioria dos inquiridos disse ter ouvido 

falar.

Pergunta 3 – Transição Verde a nível das empresas



Conclusões Gerais

 Devido ao grande número de respostas às questões 4, podemos afirmar que a 

formação em diversas estratégias e acções (P4.1) para a implementação do 

Pacto Ecológico Europeu são consideradas importantes e desejadas pelos 

inquiridos. Aliás está necessidade de formação/informação por parte dos 

inquiridos (também) é reflectida na pergunta 2.1, pois apesar de já terem 

ouvido falar do Pacto Ecológico Europeu, a maioria dos inquiridos (≈64%) não 

têm conhecimento do seu conteúdo.

Assim, a formação poderá desempenhar um papel importante dado que o seu 

principal objectivo é o de fornecer conhecimentos úteis para a 

implementação conjunta do Pacto Ecológico Europeu na empresa pelos 

sindicatos e empregadores de uma forma socialmente responsável.

Pergunta 4 – Necessidades formativas dos trabalhadores

(e empregadores)



Conclusões Gerais

 Dos assuntos/temas mais desejados ou interessantes para os inquiridos, 

destacam-se: Estratégias da indústria, para por exemplo, aço limpo, produtos 

químicos, mobilidade sustentável e inteligente e construção sustentável; Novos 

processos industriais e tecnologias limpas (em indústrias de elevada intensidade 

energética); Capacidade da indústria de empregar e manter uma força de 

trabalho qualificada; Fortalecimento dos direitos do consumidor; Eficiência 

energética.

 Há ainda que referir que quer o primeiro quer o segundo tema, também são 

importantes na óptica do empregador, que participou no inquérito.

 O tema que despertou menos interesse aos inquiridos foi o Acesso de empresas

estrangeiras ao mercado da UE.

Pergunta 4 – Necessidades formativas dos trabalhadores

(e empregadores)



Conclusões Gerais

 Relativamente às estratégias e acções para implementação do Pacto, as respostas foram muito 

diversificadas, mas quanto aos temas para o envolvimento efectivo na implementação do Pacto 

Ecológico Europeu no local de trabalho, as respostas já foram mais consensuais, destacando-se: o 

papel dos representantes dos trabalhadores e mecanismos de participação, e as práticas de 

envolvimento dos trabalhadores nos processos de tomada de decisão na empresa.

 Apesar de a(s) resposta(s) do representante dos empregadores não ser(em) representativa(s), pois 

apenas um respondeu ao inquérito, quando questionado sobre qual o tema (de formação) preferido 

no envolvimento efectivo na implementação do Pacto Ecológico Europeu a nível empresarial, o 

mesmo respondeu que seria: o financiamento para uma transição socialmente justa.

 É importante salientar que devido a nenhum inquirido ter referido outro tema de formação, que na

sua óptica fosse importante para a implementação do Pacto Ecológico Europeu a nível do local de

trabalho, demonstra que as opções escolhidas no âmbito do inquérito/projecto foram muito

adequadas.

Pergunta 4 – Necessidades formativas dos trabalhadores

(e empregadores)



Universo dos Inquiridos

As respostas a este inquérito, foram obtidas on-line (27) e em 

papel (25), que totalizaram 52 inquéritos, de 45 empresas 

identificadas.

Neste inquérito, a maioria dos representantes que responderam 

são de empresas do sector metalúrgico (64,44%), no entanto 

também responderam representantes de outros sectores da 

indústria, no âmbito da Fiequimetal.

Nos inquéritos recolhidos, um é proveniente de um representante 

de um pequeno empregador. Exceptuando numa pergunta 

exclusiva para empregadores, as suas respostas foram incluídas no 

apuramento global e traduzida em amarelo no valor da 

percentagem dos gráficos.



Universo dos Inquiridos

Os inquiridos provêm de 45 empresas (identificadas).

E maioritariamente (48,08%) de Grande(s) Empresa(s) (≥ 250 

trabalhadores).



O contexto do

Pacto Ecológico 

Europeu

=European Green Deal=



Pergunta 1.1 Já deve ter ouvido que o clima do mundo está a mudar 

devido ao aumento da temperatura nos últimos 100 anos. 

Qual é que acha que é em primeiro, a causa da mudança 

climática?

Universo - 52 respostas

Legenda

a) é principalmente culpa das 

acções humanas

b) é principalmente culpa das 

causas naturais

c) não se sabe se o clima está 

a mudar

d) não sabe/ não responde / 

difícil dizer

Conclusão – a grande maioria dos inquiridos (78,85%) acham que a mudança climática é 

principalmente culpa das acções humanas. Muito poucos (1,92%) não sabem se o 

clima está a mudar.



Pergunta 1.2 Quais são as ameaças mais relevantes para as economias e 

sociedades resultantes das mudanças climáticas?

Universo - 207 respostas (múltiplas respostas)
Legenda

a) aumento da ocorrência de fenômenos climáticos 

extremos como inundações e secas, furacões e tornados

b) aumento dos níveis do mar e dos oceanos que podem 

colocar em perigo as áreas costeiras

c) aumento da poluição do ar

d) ocorrência mais frequente de doenças do aparelho 

cardiovascular e respiratório devido a ondas de calor

e) extinção da vida marinha devido ao aumento da 

temperatura da água

f) extinção de espécies inteiras vegetais e animais

g) conflitos armados por recursos, por ex. água ou 

alimentos

h) agravamento do problema da fome

i) outros que não os mencionados

j) não vê nenhum risco

k) não sabe / não responde / difícil de dizer

Conclusão – a maioria dos inquiridos (21,74%) acham que a ameaça mais relevante é o aumento 

da ocorrência de fenômenos climáticos extremos, seguido dos aumentos dos níveis 

do mar e oceanos, e da poluição do ar, ambos com 14,98%.

De salientar que nenhum inquirido vê que não haja nenhum risco. 



Pergunta 1.3 Quais as várias acções que os governos podem tomar para mitigar 

as mudanças climáticas (reduzir as emissões de gases de efeito 

estufa). E qual dessas acções acha que deve ser realizada primeiro? 

Universo - 161 respostas (múltiplas respostas) Legenda

a) criar um imposto sobre as emissões de dióxido de 

carbono

b) reduzir as emissões do sistema energético

c) permitir que as famílias gerem a sua própria energia 

a partir de fontes renováveis - eólica ou solar

d) desenvolver transporte público gratuito

e) reduzir o uso excessivo de embalagens e a geração de 

resíduos

f) apresentar soluções que apoiem produtos 

reutilizáveis e reparáveis

g) tributar a produção de carne

h) outros que não os mencionados

i) não há necessidade de se tomar acções para mitigar 

as mudanças climáticas

j) não sabe / não responde / difícil de dizer

Conclusão – a maioria dos inquiridos (23,60%) acha que a 1ª acção que os governos deviam tomar é o 

desenvolvimento de transporte público gratuito, mas também atribuem muita importância 

(19,88%) à necessidade de redução do uso excessivo de embalagens e geração de resíduos.

Por outro lado, nenhum inquiro acha que não há necessidade de se tomarem acções para 

mitigar as mudanças climáticas!



Pergunta 1.4 Qual é a proporção das emissões de CO2 na Europa pela qual 

o sector do metal e aço é responsável?

Universo - 52 respostas

Conclusão – a grande maioria dos inquiridos (71,15%) não sabe qual é a percentagem das 

emissões de CO2 na Europa, devidas ao sector da metalurgia (metal e aço).

Mas dos que afirmaram conhecer o valor, 9,62% dos inquiridos, responderam 

ser 5% e igual percentagem para 15% das emissões. 



Conhecimento e 

Pontos de Vista
sobre o

Pacto Ecológico Europeu



Pergunta 2.1 Já ouviu falar do Pacto Ecológico Europeu adoptado pela 

União Europeia?

Universo - 52 respostas

Legenda

a) sim, eu sei muito sobre isso

b) sim, mas não tenho 

conhecimento sobre isso

c) não tive contacto com este 

tema

d) não sabe / não responde / 

difícil dizer

Conclusão – apesar da maioria dos inquiridos (63,46%) já terem ouvido 

falar do Pacto Ecológico Europeu, os mesmos não têm um real 

conhecimento sobre o mesmo.



Pergunta 2.2 Na sua opinião, quais são os principais objectivos do Pacto 

Ecológico Europeu?

Universo - 69 respostas (múltiplas respostas)

Legenda

a) alcançar a neutralidade climática na 

Europa até 2050

b) proteger a saúde e o bem-estar dos 

cidadãos da União Européia

c) proteger e conservar os recursos 

naturais

d) nenhuma das anteriores

e) não sabe/ não responde / difícil 

dizer

Conclusão – a maioria dos inquiridos acham que os principais objectivos do Pacto Ecológico 

Europeu são: alcançar a neutralidade climática na Europa até 2050 (39,13%) e 

proteger e conservar os recursos naturais (24,64%).

No entanto, 8,70% dos inqueridos acham que os principais objetivos do Pacto 

Ecológico Europeu não é nenhum dos 3 elencados no inquérito – a) b) e c) da legenda.



Pergunta 2.3 Quais as hipóteses que vê para o sector do metal e aço 

em relacção à procura pela neutralidade climática?

Universo - 142 respostas (múltiplas respostas) Legenda

a) desenvolvimento de inovações industriais no 

campo de, entre outras, tecnologias limpas

b) aumentar a segurança energética

c) novos modelos de negócios na produção 

industrial

d) aumento da eficiência energética

e) aumento da eficiência de recursos

f) novas possibilidades de gerenciamento de 

energia ou resíduos do processo produtivo

g) automação da produção industrial

h) outros

i) não vê nenhuma hipótese

j) não sabe / não responde / difícil de dizer

Conclusão – a maioria dos inquiridos vêm hipóteses do sector metalúrgico (metal e aço) aproximar-se 

da neutralidade climática através, quer do desenvolvimento de inovações industriais, por 

exemplo na área das tecnologias limpas (28,17%), quer através do aumento da eficiência 

energética (28,17%).

É importante salientar que nenhum inquiro acha que não há nenhuma hipótese.



Pergunta 2.4 Que ameaças ao sector do metal e aço vê em relacção 

à busca pela neutralidade climática?

Universo - 108 respostas (múltiplas respostas)
Legenda

a) encerramento/perda de postos de trabalho

b) encerramento de plantas industriais/fábricas

c) falta de segurança energética

d) automação da produção industrial

e) perda de competitividade para países não 

pertencentes à UE

f) não vê nenhuma ameaça

g) não sabe / não responde / difícil de dizer

h) Outros:

- concentração da posse/poder dos meios de 

produção

Nesta questão outra ameaça apontada foi a possibilidade de concentração da posse dos meios de produção.

Conclusão – a maioria dos inquiridos (37,04%) apontam a perda de postos de trabalho como sendo a maior ameaça para 

o sector do metal e aço. Mas face aos resultados obtidos, a perda de competitividade para países não 

pertencentes à UE (18,52%) e a automação da produção industrial (17,59%), também são ameaças que

devem merecer atenção.

A resposta do empregador (que respondeu ao inquérito) mostra o receio por parte das empresas da perda 

de competitividade, por causo das medidas necessárias implementar para atingir a neutralidade climática.



A Transição Verde

a nível das Empresas



Pergunta 3.1 Assuntos relacionados à redução do impacto da empresa no 

clima e no meio-ambiente foram levantados nas discussões 

entre o empregador e os sindicatos da sua empresa?

Universo - 52 respostas

Legenda

a) sim, nos últimos 12 meses

b) sim, há um ano atrás ou 

antes

c) Não, eles não foram 

levantados

Conclusão – apesar da grande maioria dos inquiridos (78,85%) ter respondido que assuntos 

relacionados com a redução do impacto da empresa no clima e no meio-

ambiente não terem sido levantados nas discussões entre o empregador e os 

sindicatos presentes na empresa, estes assuntos não foram completamente 

esquecidos pois 11,54% responderam que tais assuntos foram abordados nos 

últimos 12 meses ou há mais tempo (9,62%).



Pergunta 3.2 Quais foram esses assuntos?

Universo - 33 respostas (múltiplas respostas e dependente da P3.1)
Legenda

a) novas tecnologias / mudança de 

processos tecnológicos

b) inovação

c) gestão de resíduos pós-produção

d) reestruturação / reorganização 

(mudanças de pessoal, mudança na 

organização do trabalho, reciclagem 

de funcionários)

e) situação económica (posição da 

empresa no mercado, investimentos)

f) aspectos financeiros

g) nenhuma das anteriores

Conclusão – a maioria dos inquiridos referiram que os assuntos abordados, relacionados à redução 

do impacto da empresa no clima e no meio-ambiente foram sobre: as novas 

tecnologias e mudança de processos tecnológicos (21,21%); a inovação (18,18%); e a 

gestão de resíduos resultantes dos processos produtivos (18,18%).

No entanto, 15,15% dos inqueridos referiram que os assuntos abordados não foram 

nenhum dos referidos no inquérito – a) a f) da legenda. 



Pergunta 3.3 Como os trabalhadores se envolveram nas actividades da 

empresa para reduzir seus impactos no clima e no meio-

ambiente?

Universo - 34 respostas (múltiplas respostas)

Legenda

a) foram informados

b) participaram na formação organizada 

pelo empregador

c) foram solicitadas opiniões / 

participaram de consultas

d) ajudaram a decidir junto com o 

empregador

e) tomaram decisões de forma 

autónoma

Conclusão – a maioria dos inquiridos disseram que o meio de participação mais usado pelos trabalhadores 

nas actividades da empresa, para a redução dos impactos ambientais da mesma foi através 

da informação (52,94%).

Esta questão mostra uma realidade muito negativa que acontece nas empresas em Portugal, 

que é a falta de participação dos trabalhadores na tomada de decisões juntamente com a 

empresa, pois nenhum inquirido ajudou a decidir juntamente com o empregador.



Pergunta 3.4 Os sindicatos da sua empresa trataram dos assuntos 

relacionados com o Pacto Ecológico Europeu ou da 

protecção do clima e do ambiente?

Universo - 52 respostas

Conclusão

Apesar do número de 

respostas “Sim” e “Não” 

serem semelhantes, a 

maioria dos inquiridos 

(40,38%) responderam que 

os sindicatos presentes na 

empresa não discutiram 

temas relacionados com o 

Pacto Ecológico Europeu ou 

de protecção ambiental.

Isto pode ser indicador, de o movimento sindical (poder) não estar completamente preparado para 

colocar na sua acção diária junto dos trabalhadores, essas temáticas.

Mas devido aos resultados obtidos não podemos concluir com maior certeza se a temática é ou 

não tratada.



Pergunta 3.5 Já ouviu falar das seguintes iniciativas?

Universo - 52 respostas

Conclusão – todos os inquiridos, à excepção do representante patronal que respondeu ao inquérito, 

não ouviram falar de todas as opções desta questão.

Relativamente ao Fundo para uma Transição Justa, a maioria dos inquiridos (53,85%) 

referiram que já tinham ouvido falar nesta. Quanto às restantes iniciativas – Plataforma 

para uma Transição Justa / Iniciativa para as Regiões Carvoeiras / Fórum Aberto Europeu 

da Indústria / Alianças do Sector Industrial - a maioria dos inquiridos responderam que 

não tinham ouvido falar das mesmas.

sim

não



Necessidades de 

Formação

dos Trabalhadores

e Empregadores



Pergunta 4.1 Temas preferidos na área das estratégias e acções relacionadas com o

Pacto Ecológico Europeu. Indique quais os assuntos que seriam mais 

úteis ou interessantes para si.

Universo - 319 respostas (múltiplas respostas)

Legenda
a) Metas e padrões ambientais resultantes de documentos internacionais (Convenções das

Nações Unidas sobre biodiversidade e a Convenção do Clima - Acordo de Paris)

b) Novos processos industriais e tecnologias limpas (em indústrias de elevada intensidade

energética)

c) Estratégias da indústria (para aço limpo, produtos químicos, mobilidade sustentável e

inteligente e construção sustentável)

d) Novos modelos de negócios em indústrias de elevada intensidade energética

e) Eficiência energética (incluindo a integração intersectorial)

f) Segurança energética (integração intersectorial inteligente, participação e acesso a

fornecimento de energia de fontes de baixa emissão)

g) Alianças do sector industrial

h) Produção sem emissões

i) Política de produtos sustentáveis (com ciclo de vida fechado)

j) Fortalecimento dos direitos do consumidor

k) Contratos públicos verdes

l) Mecanismo de ajuste de preços na alfândega levando em consideração as emissões de CO2

m) Abandono da protecção de indústrias não competitivas, regras de auxílios estatais para 

empresas/indústrias na UE

n) Acesso de empresas estrangeiras ao mercado da UE

o) Política de matéria-prima de apoio à reciclagem dentro da UE

p) Inovação industrial (planos de acção sectoriais)

q) Capacidade da indústria de empregar e manter uma força de trabalho qualificada

r) Transformação digital



Pergunta 4.1 Temas preferidos na área das estratégias e acções relacionadas com o

Pacto Ecológico Europeu. Indique quais os assuntos que seriam mais

úteis ou interessantes para si.

U
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Conclusão – as respostas dos inquiridos mostram que há uma diversidade de temas que lhes interessa. Para 

a maioria dos inquiridos esses temas são: Estratégias da indústria (12,54%); Novos processos 

industriais e tecnologias limpas (10,66%); Capacidade da indústria de empregar e manter uma 

força de trabalho qualificada (10,66%). Os temas: Fortalecimento dos direitos do consumidor

(7,84%); Eficiência energética (7,52%); Metas e padrões ambientais resultantes de documentos 

internacionais (7,21%) também merecem atenção.

No entanto, o tema que desperta menor interesse é o Acesso de empresas estrangeiras ao 

mercado da UE com apenas 0,31%.



Pergunta 4.2 Temas de preferência na área do envolvimento efectivo na 

implementação do Pacto Ecológico Europeu no local de trabalho

Universo - 148 respostas (múltiplas respostas)
Legenda

a) Comunicação eficaz

b) Lobby verde - como buscar investimentos e estratégias

verdes com respeito aos interesses dos trabalhadores

c) Práticas de envolvimento dos trabalhadores nos 

processos de tomada de decisão na empresa

d) Papel dos representantes dos trabalhadores e 

mecanismos de participação [sindicatos, conselhos de 

empresas (works councils), representação dos 

trabalhadores ao nível do conselho (board level 

employee representation), organismos ad hoc (ad hoc 

bodies), inspectores do trabalho dos trabalhadores 

(employee labor inspectors)]

e) Participação e cooperação dos trabalhadores na 

implementação do Pacto Ecológico Europeu em 

empresas internacionais [conselhos de empresa 

europeus, acordos de trabalho transnacionais (TCAs)]

Conclusão – Segundo os inqueridos, os temas de formação relacionados com a implementação do Pacto 

Ecológico Europeu que despertam maior interesse dos mesmos são, o papel dos representantes 

dos trabalhadores e mecanismos de participação (26,35%) e as práticas de envolvimento dos 

trabalhadores nos processos de tomada de decisão na empresa (22,97%).

O tema que desperta menor interesse é o lobby verde com apenas 12,16%. 



Pergunta 4.2
(Empregador)

Temas de preferência na área do envolvimento efectivo na 

implementação do Pacto Ecológico Europeu a nível empresarial

Universo - 1 resposta (possibilidade de múltiplas respostas)
Legenda

a) Comunicação eficaz

b)  Práticas de implementação de mudanças ambientalmente 

correctas na empresa de forma socialmente responsável

c) Práticas de envolvimento dos trabalhadores nos processos de 

tomada de decisão na empresa

d) Papel dos representantes dos trabalhadores e mecanismos de 

participação [sindicatos, conselhos de empresas (works 

councils), representação dos trabalhadores ao nível do conselho 

(board level employee representation), organismos ad hoc (ad 

hoc bodies), inspectores sociais do trabalho (social labor 

inspectors)]

e) Envolvimento dos trabalhadores na implementação do Pacto 

Ecológico Europeu em empresas internacionais [conselhos de 

empresa europeus, acordos de trabalho transnacionais (TCAs)]

f) Financiamento para uma transição socialmente justa

Conclusão – Dado o facto de apenas um representante dos empregadores ter respondido ao 

inquérito, não podemos considerar a sua resposta como representativa, mas não 

a devemos descartar. Nesta questão em concreto, indica a “ideia de 

necessidade” de financiamento para uma transição social justa.



Pergunta 4.3 Outros tópicos de formação preferidos.

(Pergunta aberta)

Universo - NÃO HOUVE RESPOSTAS 

Conclusão – A pergunta 4.3 é uma pergunta aberta para sugestões dos inquiridos para 

outros tópicos de formação. No entanto, nenhum dos inquiridos 

respondeu, ou seja, não apresentaram qualquer outro tema.

Pelo facto de nenhum inquirido ter referido outro tema de formação, que 

na sua óptica fosse importante para a implementação do Pacto Ecológico 

Europeu a nível do local de trabalho, podemos pensar/concluir que as 

opções escolhidas no âmbito deste inquérito foram muito adequadas.
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