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SINDICATOS PELA AÇÃO CLIMÁTICA: 
Inscreva-se para Justiça Climática

Não há postos de trabalho em um planeta morto

A mudança climática  
é uma questão sindical 
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Não há postos de trabalho em um planeta morto

A mudança climática é uma questão sindical 

NÓS sabemos que a ciência é inequívoca. 

 � A temperatura do mundo está aumentando, as tendências atuais nos levarão 
a um aumento médio de 4°C, ou mais, neste século e, sem uma ação urgente 
e ambiciosa, enfrentaremos mudanças irreversíveis no nosso clima.

NÓS temos políticas 
 � A CSI quer que os governos do mundo cheguem a um acordo sobre a 

ação climática, e nos deem uma chance de lutar para limitar o aumento da 
temperatura em até 2°C, ou menos.

NÓS não temos mais tempo
 � Catástrofes relacionadas com o clima, como ciclones, inundações, secas, 

incêndios, derretimento de geleiras, mudanças nas estações, e muito mais, 
estão aumentando e prejudicando as pessoas que trabalham. Seus impactos 
tornar-se-ão ainda mais fortes em 15 anos - o que irá destruir mais 
comunidades e postos de trabalho.

NÓS exigimos transformação industrial
 � A ciência nos diz que precisamos estabilizar urgentemente as emissões de 

carbono em 44 gigatoneladas. Se tudo continuar como é feito atualmente, 
chegaremos a 59 gigatoneladas até 2020. Não resolve. Todos os nossos 
setores econômicos devem mudar. Exigimos ser parte da transformação 
industrial com acesso universal a tecnologias inovadoras que tornarão as 
nossas indústrias e nossos empregos sustentáveis para os trabalhadores do 
mundo todo.

NÓS exigimos uma transição justa
 � Nós desempenhamos o nosso papel nas negociações da ONU, pleiteamos 

e conseguimos compromissos de “transição justa”. Agora queremos ver a 
transição acontecer no terreno, inclusive através do investimento em novos 
empregos verdes, habilidades, proteção de renda e outras medidas necessárias 
implementadas em todos os lugares, com o financiamento adequado para as 
nações mais pobres e mais vulneráveis.

  VOCÊ VAI SE INSCREVER PARA A JUSTIÇA CLIMÁTICA?  
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O OBJETIVO
 � O objetivo é garantir um quadro climático global ambicioso que irá proteger 

a vida e os empregos das pessoas que trabalham, garantir o acesso universal à 
descoberta tecnologias e orientar a transformação industrial de todos os setores 
econômicos e das indústrias, e garantir medidas de transição justas para as 
pessoas do mundo.

A ESTRATÉGIA

Três passos para um futuro de carbono zero, conseguido através de reduções de 
emissões e tecnologias industriais inovadoras.

1.MOBILIZAR-SE para garantir compromissos ambiciosos de seu governo
2.ENGAJAR-SE em um diálogo social em nível nacional, setorial, e no local 
de trabalho, e numa base tripartite com os governos e empregadores para 
planejar a transformação industrial e garantir medidas de transição justas
3.ORGANIZAR os trabalhadores em postos de trabalho “verdes” para 
garantir empregos decentes e crescimento dos sindicatos

O QUE OS SINDICATOS PODEM FAZER?

Muitos sindicatos já estão engajados em:
 � Construir uma comunidade de ação climática 
 � Realizar lobby junto aos seus governos para conseguir metas de redução de 

emissões, e um acordo global ambicioso 
 � Apoiar a efetivação de um “preço do carbono” para tornar a energia 

renovável, os edifícios verdes e os esforços de eficiência energética 
competitivos 

 � Demandar investimentos em infraestrutura verde, transportes públicos e 
serviços 

 � Envolver-se em ações no local de trabalho para impulsionar a eficiência 
energética, a reciclagem e outras reformas ambientais 

 � Gerar solidariedade e ação direta em apoio a comunidades que enfrentem 
catástrofes climáticas 

 � Realizar parcerias com grupos de clima e de desenvolvimento para 
conseguir comprometimento político

  VOCÊ VAI SE INSCREVER PARA A JUSTIÇA CLIMÁTICA?  
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Podemos evitar pobreza, doença, desemprego ou 
morte relacionados ao clima

Ação climática significa um modelo econômico alternativo, fundamentado nas 
necessidades das pessoas, na solidariedade , na democracia econômica e em uma 
distribuição justa da riqueza, segundo o qual todos os cidadãos podem ter os seus 
direitos humanos respeitados, garantindo-se a preservação do nosso planeta para as 
gerações futuras.

A missão histórica do movimento sindical de garantir empregos, direitos e 
igualdade social exige que nós abracemos a causa de uma transição justa para o 
desenvolvimento sustentável - uma transição que deve começar agora.

Nós viemos de nações e comunidades de todo o globo; estamos em milhões de 
locais de trabalho, e nos comprometemos a nos organizar, a nos mobilizar, para lutar 
por justiça climática.

Vamos trabalhar com todos os movimentos que queiram se juntar a nós, como os 
de meio ambiente, mulheres , indígenas, jovens , étnicos ou comunidades religiosas, 
em prol do planeta ao qual todos nós pertencemos.

Exigimos uma transformação profunda de todos os setores econômicos e das 
indústrias, exigimos a “ecologização” dos empregos atuais e os investimentos 
para gerar milhões de novos empregos verdes - empregos decentes. Exigimos 
financiamento adequado para medidas de adaptação de forma a humanamente tratar 
os efeitos da mudança climática e viabilizar a transição para comunidades ainda 
dependentes da produção de combustíveis fósseis. 

Exigimos investimentos em energias limpas e renováveis, o desenvolvimento 
do transporte público e do trânsito sustentável, a renovação eficiente de materiais 
de construção, a promoção da agricultura ecológica, da pesca e dos modelos de 
silvicultura para reutilização e reciclagem de resíduos e promoção do manejo da 
produção com um senso de ciclo de vida.

Exigimos uma transição justa para um modelo que nos permita criar uma 
economia livre de emissões de carbono, conseguida por meio de reduções destas 
emissões e de tecnologias industriais inovadoras. Propomos o diálogo internacional, 
regional, nacional e local para garantir a Transição Justa: investimento sustentável no 
emprego com formação e educação, políticas de reemprego, proteção social e justiça 
econômica.

Exigimos liderança para um acordo ambicioso e juridicamente vinculativo no 
âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 
(UNFCCC), a fim de evitar mudanças irreversíveis ao sistema climático.

Devemos terminar as emissões de carbono e estabilizar o clima.

SINDICATOS PELA AÇÃO CLIMÁTICA


INSCREVA-SE PARA A JUSTIÇA CLIMÁTICA AGORA
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Nós , CENTRO NACIONAL / FEDERAÇÃO / LOCAL  ………………………
……………………………………………………………………………………………

Comprometemo-nos a (exemplos abaixo)

 Fazer campanha para a meta nacional de ……… % de participação de energia 
renovável até ………… no meu país. (se o seu país já possui uma meta, o compromisso do 
sindicato deve representar uma ampliação da meta atual)

 Fazer campanha para a criação de ………… empregos verdes / ou  ………… 
empregos em setores ambientalmente sustentáveis no meu país

 Fazer campanha junto ao governo (nos países desenvolvidos) para aumentar a 
ambição de sua meta de redução de emissões para ………… até ………

 Fazer campanha sobre o governo (nos países em desenvolvimento) para definir um 
objetivo nacional de redução de emissões para ………… até …………

 Apoiar uma meta nacional de ………… em eficiência energética até ……… (se o 
seu país já possui uma meta, o compromisso do sindicato deve representar uma ampliação da 
meta atual)

 Chamada para a eliminação progressiva dos subsídios à produção de 
combustíveis fósseis

 Chamada para a mudança na carteira de investimentos dos fundos de pensão 
para ter, pelo menos, 5% em investimentos climáticos.

 Chamada aos governos para contribuir em ………… até ………… para o 
financiamento climático internacional.

 Outro compromisso : …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Enviar para (cópia em papel): Anabella Rosemberg

ITUC-TUAC
15, Rue de la Pérouse
F-75016 Paris

França

Cópia escaneada para:  
anabella.rosemberg@ituc-csi.org 

COMPROMETIMENTO PESSOAL

DELEGADO/A

SINDICATO 

PAÍS

EMAIL 

COMPROMETIMENTO SINDICAL

SINDICATO 

SECRETÁRIO GERAL / PRESIDENTE 

PAÍS

NOME

EMAIL 




