
TRANSIÇÃO JUSTA
E JUSTIÇA CLIMÁTICA



JUSTIÇA CLIMÁTICA

•Injustiças estruturais

•Necessidade de mudança
sistémica

• Responsabilidade, 
impacto, vulnerabilidade e 
capacidade
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TRANSIÇÃO JUSTA

Não há Justiça Climática sem uma Transição Justa



DE ACORDO COM A 
CONFEDERAÇÃO 

SINDICAL 
INTERNACIONAL, A 
TRANSIÇÃO JUSTA 

VAI:

• Respeitar o contributo dos/as trabalhadores/as das 
indústrias dos combustíveis fósseis para a atual 
prosperidade, e, portanto, garantir-lhes apoio ao 
rendimento, formação profissional, novos empregos e 
pensões para os trabalhadores mais velhos;

• Reconhecer que o investimento na regeneração das 
comunidades será essencial para atingir a esperança e 
confiança das regiões afetadas pela transição energética, 
transformação industrial ou desastres climáticos;

• Garantir investimento em empregos decentes na 
mitigação e adaptação às alterações climáticas; 

• Basear-se no diálogo social entre todas as partes 
relevantes, na negociação coletiva com os 
trabalhadores e os seus sindicatos, e na monitorização 
dos acordos públicos e vinculativos.



DEMOCRACIA ENERGÉTICA



CAPITALISMO NEOLIBERAL E 
TRANSIÇÃO JUSTA

• Não há corte necessário de emissões;

• Não há justiça;

• Nova fronteiras do extractivismo: as 'zonas de sacrifício' do capitalismo fóssil.

• ‘Carbon leakage’.

• Privatização do sector energético e de transportes : obstáculos a qualquer
transição justa



“TRANSIÇÃO JUSTA É UM CONJUNTO 
DE ACTOS DELIBERADOS PARA 

GARANTIR JUSTIÇA SOCIAL ENQUANTO 
SE ENCERRA UMA INFRASTRUTURA 

POLUENTE”

Mas está a acontecer alguma transição energética em Portugal?



EM PORTUGAL

8 grupos de 4 pessoas

Exemplos:

• Encerramento da Central a carvão da EDP em Sines

• Encerramento da refinaria da Galp em Matosinhos

• Debate: transição justa?

❑ 15 min para investigação

❑ 2 min de apresentação



NÃO!

• Sem diálogo social e acordo relativo ao encerramento, com 
trabalhadores ou suas organizações

• Sem garantia do rendimento ou garantia de emprego

• EDP e Galp entre os principais receptores do novo investimento
energético por parte do governo

• Sem aumento do controlo público da energia

• Sem democratização do setor energético

• Sem garantia efectiva de cortes de emissões globais



UMA TRANSIÇÃO 
JUSTA EM 

PORTUGAL, 
COMO?

3 pilares:

1. Indústrias poluentes

2. Indústrias-chave na transição

3. Processos políticos



1. INDÚSTRIAS 
POLUENTES

• Preparar os/as para um próximo emprego 
verde, pago pela empresa e incluído nas horas 
de trabalho;

• Garantia de rendimento  pago pela empresa, 
e garantia de emprego numa economia verde;

• Em casos de urgência de intervenção, 
nacionalização com um plano de 
desmantelamento.



2. INDÚSTRIAS-CHAVE NA 
TRANSIÇÃO

• Libertar o sector da lógica de lucro;

• A nacionalização dos setores e um plano

massivo de investimento público;

• Um plano de emprego que dá garantia e 

prioridade para todas as/os trabalhadores

das indústrias poluentes.



3.PROCESSOS POLÍTICOS

• Impedir a influência das empresas de 
combustíveis fósseis;

• Envolver os/as trabalhadores/as, as 
comunidades afetadas pela transição ou
pelos impactos da crise climática, e as 
organizações da sociedade;

• Articular as necessidades sociais, políticas, 
energéticas, alimentares e de bem-estar de 
todas as pessoas.



EMPREGOS PARA O CLIMA

1) criação de novos postos de trabalho

2) nos sectores-chave que cortam as emissões

3) no sector público

4) com garantia e prioridade ao emprego para os 
trabalhadores dos sectores intensivos em carbono



Como seria um plano social que conduz uma 
transição justa compatível com os prazos ditados 

pela ciência climática?









Apesar da forte componente técnica,
este é principalmente um processo 

social e político



PERGUNTAS? COMENTÁRIOS?

OBRIGADA PELA ATENÇÃO!


