EMPREGOS VERDES:
Rumo a um Futuro Sustentável

INTRODUÇÃO
De acordo com o relatório publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a
disparidade das emissões 2019, as emissões mundiais de gases de efeito de estufa
deveriam ter uma redução de 7,6% ao ano entre 2020 e 2030, para garantir o
cumprimento dos objetivos do Acordo de Paris para limitar o aquecimento global.
Considerando este relatório, mesmo cumprindo todos os compromissos vertidos no
acordo, espera-se um aumento da temperatura global, na ordem dos 3,2 °C, até ao final
do século, o que resultará numa maior frequência e intensidade das crises climáticas.
Estes dados reforçam a necessidade de um maior investimento na transição para uma
economia verde. Esta transição pode não só abrandar as alterações climáticas, como
contribuir para um crescimento próspero e sustentável das sociedades, criando
empregos verdes em diversos setores, globalmente designados por “green jobs”.
Face à pertinência deste tópico, bem como os seus impactos para as sociedades
contemporâneas e do futuro, o Grupo de trabalho de Práticas Laborais e Direitos
Humanos selecionou o tópico “Empregos Verdes” como tema para a sua brochura de
2021, destinado a todas as organizações, independentemente da sua dimensão e setor
de atividade.
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OBJETIVOS
Esta brochura pretende abordar o que são empregos verdes, identificando as suas
características e o seu impacto na sociedade e no planeta.
O QUE SÃO EMPREGOS VERDES?
Em 2009, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) lançou a iniciativa Empregos
Verdes em colaboração com o Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA), a
Confederação Internacional dos Sindicatos (CIS) e a Organização Internacional dos
Empregadores (OIE). Esta iniciativa visava apoiar esforços concertados entre governos,
empregadores e sindicatos para a promoção de transições justas para empregos
ecologicamente sustentáveis – empregos verdes - e para o desenvolvimento económico
num mundo cada vez mais influenciado pelas alterações climáticas.
De acordo com a OIT, os empregos verdes permitem aumentar a eficiência do consumo
de energia e das matérias-primas, limitar as emissões de gases de efeito estufa,
minimizar resíduos e poluição, proteger e restaurar os ecossistemas e contribuir para a
redução da pegada ambiental, a adaptação às mudanças climáticas e a preservação da
biodiversidade. Em suma, entende-se por empregos verdes, trabalhos diretamente
destinados a proteger o ambiente ou a minimizar o impacto sobre a saúde do planeta.
CARACTERÍSTICAS DOS EMPREGOS VERDES
Com o incremento de práticas verdes na economia e o surgimento de empregos verdes,
assistimos a novos conceitos como o direito ambiental, a agricultura biológica, o “slow
food” na restauração, a aposta na produção sustentável, o jornalismo e marketing
ambiental, bem como mecanismos de regulação direcionados para crimes ambientais.
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Novas práticas de arquitetura, direcionadas para a integração paisagística e redução de
energia, irão ter mais procura, a par com outros empregos como a triagem de resíduos e
compostagem, gestão de sistemas de informação ligados ao controlo de emissões, o
ecodesign, a engenharia, investigação e consultoria ambientais e/ou na área da
sustentabilidade.
Dado que existe um variado leque de empregos verdes, com áreas de atuação
diferenciadas, não existe um percurso comum de formação para estes postos de
trabalho. Por exemplo, se uma pessoa trabalha em ecodesign, terá que ter
conhecimentos relativamente ao ciclo de vida dos produtos. Da mesma forma, um/a
advogado/a que acompanhe crimes ambientais, terá de se especializar em direito
ambiental, tal como um/a psicólogo/a ambiental estuda as inter-relações entre o
comportamento humano, o ambiente (construído, natural, sociocultural ou simbólico) e
o bem-estar, adotando uma perspetiva ecológica, permitindo contributos de diferentes
disciplinas como a arquitetura, a geografia ou o planeamento urbano.
Capacitar para os empregos verdes a médio e longo prazo, implica a adoção de políticas
públicas que promovam a adaptação dos sistemas de ensino, formação e emprego e o
investimento em infraestruturas de produção. Em novembro de 2020, a Comissão
Europeia lançou o Pacto pelas Competências, um modelo de promoção da capacitação
na Europa. Neste sentido, as empresas, trabalhadores e trabalhadoras, autoridades
nacionais, regionais e locais, parceiros sociais, organizações privadas e setoriais,
entidades promotoras de educação e formação, câmaras de comércio e serviços de
emprego têm um papel fundamental a desempenhar. O Pacto é a primeira das principais
ações da Agenda Europeia de Capacitação e está ancorada no Pilar Europeu dos Direitos
Sociais.
As entidades empregadoras deverão ser capazes de produzir mais bens e serviços
sustentáveis, bem como desenvolver e implementar ferramentas para a monitorização
dos impactos ambientais da sua produção.
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IMPACTOS DOS EMPREGOS VERDES
Do ponto de vista empresarial, tornar a economia mais verde implica realizar
investimentos em tecnologias, sistemas e infraestruturas que otimizem a utilização dos
recursos naturais, minimizem os impactos ambientais (redução da pegada ecológica) e
promovam os circuitos curtos de comercialização e a aproximação produtor-consumidor.
Pode-se assim afirmar que o emprego verde tem como principais vantagens o impacto
positivo na economia à escala global e local e na preservação do ambiente, refletindo-se
positivamente na sociedade.
De acordo com o relatório “Perspetivas Sociais e de Emprego em 2018” da OIT, as
alterações na produção e gestão de recursos e energia para limitar o aquecimento
global, poderão trazer consigo a criação de cerca de 18 milhões de postos de trabalho
em todo o mundo. Estas mudanças, destinadas à consecução do Acordo de Paris e à
geração de empregos verdes, incluiriam um maior uso de fontes de energia renováveis,
o crescimento da utilização de veículos elétricos e a realização de obras de construção
para uma maior eficiência energética. Assim, os objetivos sociais e ambientais atuam
como impulsionadores da economia verde e não como obstáculos.
Destacam-se ainda os setores com potencial de criação de empregos verdes:
1. Agricultura - Em março de 2021, a Comissão lançou um plano de ação para a
produção biológica na União Europeia. O plano de ação visa alcançar a meta do Pacto
Ecológico Europeu de dedicar 25 % da superfície agrícola à agricultura biológica até
2030.O plano inclui 23 ações repartidas por três eixos: Eixo 1: estimular a procura e
garantir a confiança dos consumidores; Eixo 2: estimular a conversão e reforçar toda a
cadeia de valor; Eixo 3: substâncias orgânicas que dão o exemplo: melhorar o contributo
da agricultura biológica para a sustentabilidade ambiental.
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2. Arquitetura - A Comissão Europeia lançou em 2020 a Comunicação “Impulsionar uma
Vaga de Renovação na Europa para tornar os edifícios mais ecológicos, criar emprego e
melhorar as condições de vida” e a iniciativa “O novo Bauhaus europeu”. Esta iniciativa
foca-se em proporcionar novos modos de vida, cruzando a arte, cultura, inclusão social,
ciência e tecnologia e aproximar o Pacto Ecológico dos locais onde vivemos e
trabalhamos, mobilizando um esforço coletivo para construir um futuro mais
sustentável, inclusivo e acessível.
3. Design - As políticas europeias exigem taxas de reciclagem cada vez maiores e
estabelecem critérios de ecodesign cada vez mais restritos. Este facto, somado à
consciência ambiental de muitos consumidores, converteu o ecodesign (desde
embalagens até coberturas de edifícios, passando por produtos variados) numa fonte
de emprego em crescimento. Neste âmbito, a Comissão Europeia desenvolveu A
Diretiva Ecodesign, que fornece regras coerentes ao nível da União Europeia para
melhorar o desempenho ambiental dos produtos, como eletrodomésticos, tecnologias
de informação e comunicação ou engenharia. A diretiva estabelece ainda requisitos
mínimos obrigatórios para a eficiência energética destes produtos, o que ajuda a
prevenir a criação de barreiras ao comércio, a melhorar a qualidade dos produtos e a
proteger o ambiente.
4. Energia - Conforme a Agência Internacional de Energias Renováveis (IRENA), as
energias renováveis criaram mais de 500.000 novos empregos no mundo em 2017 e
estima-se que atualmente dão trabalho a mais de 10 milhões de pessoas.
5. Transportes - Este setor é responsável por mais de 30% das emissões de CO2 da União
Europeia (UE), das quais 72% provêm do transporte rodoviário. Muitos países já
começaram a adotar medidas para reduzir drasticamente as emissões de carbono do
setor dos transportes, abrindo oportunidades de trabalho na produção de veículos
elétricos e no setor dos transportes.
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6. Turismo - Numa sociedade cada vez mais consciente da saúde ambiental, o
ecoturismo ou turismo ambiental e ecológico é uma tendência em expansão que gera
empregos relacionados com atividades como a criação de experiências de aventura, a
elaboração de trilhos naturais, turismo rural, assim como a revitalização de áreas rurais,
como ecovilas, que estavam em risco de desaparecer. No âmbito Europeu, o Rótulo
Ecológico da União Europeia é um instrumento de natureza voluntária, aplicável a
alojamentos turísticos (entre outras categorias), que visa reduzir o impacto negativo da
produção e consumo no ambiente, saúde, clima e recursos naturais, promovendo
produtos e serviços com um nível elevado de desempenho ambiental.
No que se refere a políticas públicas, considera-se relevante a existência de legislação
enquadradora que defina procedimentos e práticas que estimulem a transição para uma
economia verde, com a consequente classificação de atividades económicas, bem como
a definição de indicadores de sustentabilidade, tendo em consideração as realidades
sociais e económicas, de âmbito europeu, nacional e local.
Em suma, podemos afirmar que muitas das estratégias inovadoras necessárias para
promover empregos verdes só podem ser bem-sucedidas com o pleno envolvimento dos
governos e com a participação dos trabalhadores e das trabalhadoras das empresas. A
não promoção dos empregos verdes, poderá implicar que a oferta de trabalho no futuro
não será suficiente para satisfazer o aumento da força de trabalho em países
emergentes e em desenvolvimento.
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