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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 
A informação [deve ser] em cascata para cima em vez de para baixo. Se viesse de 
baixo para cima e as pessoas pudessem realmente ver o que estava a acontecer, 
seriam capazes de ver a responsabilização e provavelmente ajudaria as pessoas a 
dizer, 'bem, eu tenho algum impacto nisso, eu sou capaz de fazer aquilo.' Mas no 
momento... elas sentem-se impotentes. 

 
Ian Kemp, lojista da Liberty Steel 
 

 
O Reino Unido enfrenta um desafio de descarbonização desigual, com algumas 
regiões e indústrias sob particular pressão para reduzir as emissões. Muitos dos 
lugares e comunidades mais gravemente afetados também são os menos equipados 
para moldar planos de transição que proporcionem um bom negócio para os 
trabalhadores. 
 
A região de Yorkshire e Humber sofreu décadas de declínio industrial, mas ainda 
depende desproporcionalmente de indústrias intensivas em carbono, incluindo aço, 
cimento, produtos químicos, geração de energia e produção de alimentos e bebidas. 
Descobrimos que cerca de 360.000 empregos – 15% de todos os empregos na região 
– estão em setores com emissões altas ou muito altas, o que significa que esses 
empregos provavelmente serão afetados pela mudança para uma economia de 
baixo carbono1. De acordo com uma pesquisa recente do Grantham Institute, 
260.000 trabalhadores em toda a região têm competências que estarão em baixa 
demanda numa economia de baixo carbono e, portanto, devem qualificar-se ou 
reeducar-se ou correm o risco de serem deixados para trás2. 
 
Trabalhadores e sindicatos são compreensivelmente céticos em relação à retórica em 
torno da transição, uma vez que as transições passadas – notavelmente o declínio da 
mineração e da manufatura – deixaram cicatrizes nas comunidades e um rasto de 
destruição social e económica. Desta vez tem de ser diferente. As camadas de 
desconfiança que muitas vezes caracterizam as relações inter-regionais, inter-
movimentos, e industriais devem ser removidas através de um esforço conjunto para 
tornar esta transição justa. 
 
Este relatório oferece uma visão geral do desafio de garantir uma transição justa 
para uma economia de baixo carbono – ou seja, uma transição industrial que 
empodere trabalhadores e comunidades através do processo em si – em Yorkshire e 
Humber. Revemos o estado atual da indústria e as emissões associadas e 
consideramos o que a emergência climática – conforme declarado por muitas 
autoridades locais da região – pode significar para os trabalhadores. Muitos 
trabalhadores estão em setores cruciais que devem ser protegidos e ajudados a 
descarbonizar, enquanto outros podem precisar de ser requalificados e apoiados em 
diferentes setores. Após quase um ano de restrições devido à COVID-19, o 
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desemprego em Yorkshire e Humber era 20% maior do que no ano anterior. Uma 
transição justa como parte de uma recuperação verde poderia fornecer trabalho 
decente e seguro às pessoas que saem de indústrias intensivas em carbono, bem 
como para aquelas que estão no extremo da pandemia, muitas vezes as mais 
marginalizadas. Uma transição inclusiva e justa é uma oportunidade para abordar a 
desigualdade no mercado de trabalho que deixa alguns – geralmente mulheres e 
grupos racializados – mais expostos a salários baixos, más condições e trabalho 
precário. 
 
Esta não é uma análise exaustiva dos vários caminhos para uma economia de baixo 
carbono. Como argumentaremos durante o texto, os planos de descarbonização e a 
estratégia industrial local devem ser co-concebidas com os trabalhadores e as 
comunidades. Analisamos a escala do desafio das indústrias de maiores emissões e 
os planos atuais para reduzir essas emissões. Também propomos recomendações 
para tornar o processo de transição mais inclusivo, bem como ideias para aumentar a 
disponibilidade de empregos de boa qualidade. 
 
Em seguida, discutimos os riscos da dependência de iniciativas lideradas pela 
indústria, que apostam fortemente em 'reparações técnicas', como a captura e 
armazenamento de carbono (CAC), em vez de uma abordagem transformadora de 
toda a economia informada pelos trabalhadores e pelas comunidades. 
Argumentamos que a inovação tecnológica em indústrias específicas será 
importante, mas que nos devemos concentrar na criação de novos empregos bons e 
ecológicos que possam reduzir as emissões agora. Uma transição justa é uma 
oportunidade para adaptar e proteger empregos, mas também para criar milhares de 
novos empregos em setores que serão necessários num futuro mais equitativo e de 
baixo carbono. 
 
Para demonstrar como as indústrias enfrentam diferentes desafios numa transição 
justa, usamos três estudos de caso: a indústria do aço, que precisa de apoio urgente 
para descarbonizar e reter empregos produzindo o material necessário para 
infraestrutura de baixo carbono; a aviação, que enfrenta a tripla ameaça das 
alterações climáticas, a automatização e o impacto a longo prazo da COVID-19; e os 
transportes públicos, onde as oportunidades de expandir e melhorar a qualidade de 
empregos verdes estão em risco. Realizamos mais pesquisas para reunir evidências 
para uma transição justa e destacar formas de gerar novos empregos bons e verdes 
que sejam acessíveis a todas as pessoas. 
 
Este relatório foi baseado em 12 entrevistas detalhadas e várias reuniões mais 
alargadas com dirigentes sindicais e trabalhadores de setores que provavelmente 
serão afetados pela transição de várias maneiras, desde motoristas de autocarro a 
trabalhadores metalúrgicos. Um tema-chave foi o facto dos trabalhadores serem 
deixados de fora da conversa. Eles acham que os decisores deveriam incluir 
urgentemente os trabalhadores não só para garantir o seu apoio, mas também 
porque, sendo os mais próximos do trabalho, poderão contribuir ativamente para o 
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desenvolvimento de vários caminhos de transição. Isto apoia o argumento de longa 
data da NEF de que “a moeda de troca de uma transição rápida e consensual é a 
confiança” 3. Reconstruir a confiança requer ações concretas para tornar a transição 
justa uma realidade. Embora os planos exatos devam ser objeto de um co-design 
cuidadoso e específico para cada localização, propomos algumas ideias que 
consideramos fundamentais para o processo. Os planos devem: 
 
 

• Investir em formação, empregos e infraestrutura de baixo carbono para 
evitar comunidades 'encalhadas', garantindo que sejam acessíveis a 
todos. 

 
• Estabelecer e financiar adequadamente parcerias de transição justa lideradas 

localmente para envolver trabalhadores, sindicatos e empregadores no 
diálogo social e encontrar maneiras de incluir mais trabalhadores 
marginalizados e não sindicalizados. 

 
• Responsabilizar os empregadores pelos seus planos de transição justa, 

bem como pelos seus planos de descarbonização, garantindo que os 
trabalhadores participem no seu co-design. 

 
• Aplicar princípios de transição justa em toda a cadeia de abastecimento, 

considerando o seu impacto nos trabalhadores e comunidades no Reino 
Unido e globalmente. 

 
• Adotar uma abordagem preventiva à ação climática, dando prioridade a 

métodos comprovados de redução de emissões atuais em vez de soluções 
tecnológicas a serem desenvolvidas no futuro. 

 
• Avaliar honestamente quais as indústrias que devem ser priorizadas para apoio à 

descarbonização e quais as que devem ser progressivamente eliminadas com 
uma transição justa para os trabalhadores.
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1. INTRODUÇÃO 

 
Dada a urgência da crise climática e os compromissos do Reino Unido perante o Acordo 
de Paris sobre as Alterações Climáticas, uma transformação industrial é imperativa e 
inevitável. Existe o risco de que setores inteiros do tecido industrial terem de arcar com 
os custos se essa mudança não for cuidadosamente planeada com os trabalhadores e as 
comunidades no centro do planeamento. A política industrial do Reino Unido 
geralmente não tem dado a devida consideração aos trabalhadores e às comunidades. 
Ondas sucessivas de desindustrialização mal conduzida deixaram uma profunda falta 
de confiança. Reconstruir a confiança é essencial para garantir o apoio necessário a uma 
ação climática ambiciosa e para tornar essa ação relevante e justa para as comunidades 
da linha de frente. 
 
Em Yorkshire e Humber, muitas economias locais e identidades comunitárias têm 
estado historicamente conectadas a uma unidade industrial específica, sejam elas minas 
de carvão ou siderúrgicas. O fecho ou declínio desses locais levou a uma revolta social e 
económica que não foi abordada pelo crescimento do setor dos serviços ou pelos 
programas de reconversão isolados. Os trabalhadores mais velhos devem lembrar-se 
dos danos causados pela desindustrialização a partir da década de 1980, mas os 
trabalhadores mais jovens viram o impacto disso na geração dos seus pais, bem como na 
sua própria experiência de oportunidades limitadas. Além disso, os fechos recentes de 
indústrias seguiram padrões semelhantes aos do passado, com buracos deixados pela 
última mina de carvão profunda em Kellingley e a siderurgia em Redcar, ambas 
encerradas em 2015. Uma transição justa poderia quebrar este padrão, desde que 
envolva de facto os trabalhadores e as comunidades nas decisões que os afetam, dando-
lhes a oportunidade moldar o processo de forma significativa de modo a beneficiar 
pessoas, lugares e o mundo à sua volta. 
 

1.1 Definindo a Transição Justa 
 
O conceito de uma transição justa originou-se no movimento sindical na América do 
Norte e foi recentemente adotado por grupos ambientalistas, governos e empresas. 
A Confederação Sindical Internacional (CSI) define uma transição justa como 
“trabalho decente, inclusão social e erradicação da pobreza, ao mesmo tempo que se 
reduzem as emissões de acordo com os compromissos globais de combate ao colapso 
climático” 4. Essa definição ampla situa a transição justa na luta mais ampla pela 
justiça social e igualdade global, reconhecendo que alguns estados têm mais 
responsabilidade na criação e, portanto, na resposta às crises climáticas e ecológicas. 
A riqueza do Reino Unido foi construída com base extração de combustíveis fósseis 
e contribuiu desproporcionalmente para os impactos do aquecimento global, que 
têm sido sentidos principalmente no Sul Global. Uma transição britânica que recrie 
esta dinâmica através de um novo 'extrativismo verde' global não é realmente justa5. 
Este princípio informa os nossos argumentos, embora nos concentremos mais no 
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desafio específico dos setores intensivos em carbono em Yorkshire e Humber – como 
descarbonizar sem deixar os trabalhadores e as comunidades para trás? 
 
A transição justa é um compromisso fundamental do Acordo de Paris e figurará na 
Conferência das Partes (COP) deste ano em Glasgow. No entanto, a contribuição 
determinada nacionalmente do Reino Unido (NDC) não a menciona, exceto em 
referência à Comissão de Transição Justa da Escócia – cujas recomendações o governo 
escocês ignorou amplamente6. Para que o termo tenha significado, ele deve sair dos 
compromissos de responsabilidade social corporativa e entrar em estudos de caso 
reais que demonstrem a compatibilidade da ação climática e dos direitos dos 
trabalhadores. Yorkshire e Humber têm o potencial para desenvolver tal estudo de 
caso e, por sua vez, influenciar políticas nacionais. 
 
Reconhecendo que a necessidade de transição foi imposta aos trabalhadores pela 
crise climática, uma transição justa deve dar-lhes um sentido de agência sobre como a 
transição evolui. A este respeito, é principalmente um processo e não um resultado. 
No entanto, é útil ter alguns parâmetros para orientar este processo, que podem ser 
adaptados aos contextos locais. Neste relatório, fazemos algumas recomendações 
com o objetivo de trazer junto os trabalhadores e comunidades, em vez de os isolar 
como aconteceu com os mineradores e fabricantes de gerações anteriores. 
 

Políticos e governos podem ter todas as ideias maravilhosas que quiserem, mas 
isso não ressoa nos trabalhadores no terreno, porque eles não estão envolvidos 
no debate… É de vital importância que envolvamos esses trabalhadores e os seus 
sindicatos. 

 
Peter Davies, GMB Union 
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2. Indústria e Energia em 
Yorkshire e Humber 
 
A região de Yorkshire e Humber tem uma história gloriosa como potência 
industrial, fornecendo grande parte da energia e materiais para o crescimento 
económico do Reino Unido desde o século XIX. Hoje, as suas emissões de gases de 
efeito de estufa (GEE) refletem a importância da região para a indústria no Reino 
Unido: consome mais gás para fins não domésticos do que qualquer outra região 7 e 
é o terceiro maior emissor per capita (depois do País de Gales e da Irlanda do 
Norte), responsável por mais de 10% das emissões nacionais8. Como discutimos, o 
desafio de reduzir estas emissões terá sérias implicações para os empregos em 
indústrias de uso intensivo de energia: 360.000 pessoas trabalham em setores de alta 
ou muito alta emissão e 260.000 precisarão de melhor ou requalificar-se para 
trabalhar numa economia de baixo carbono. 
 
Tabela 1: A região Yorkshire e Humber tem os maiores índices industriais, comerciais e públicos 
de emissões per capita no Reino Unido 
 
Emissões de dióxido de carbono do utilizador final (MtCO2) per capita por região, 2018 
 

Região Industrial, 
comercial e público 

Doméstico Transporte LULUCF* Total 

Reino Unido 2.0 1.5 1.9 -0.2 5.2 

País de Gales 4.0 1.6 2.0 -0.1 7.5 
Escócia 2.4 1.6 2.0 -0.8 5.3 
Irlanda do Norte 2.5 1.8 2.1 0.2 6.7 
Inglaterra 1.8 1.4 1.9 -0.1 5.0 
Nordeste 2.9 1.5 1.7 -0.5 5.7 
Noroeste 1.9 1.5 1.9 0 5.3 
Yorkshire e Humber 3.1 1.5 2.0 -0.1 6.5 
East Midlands 2.4 1.5 2.2 -0.1 6.1 
West Midlands 1.8 1.4 2.1 -0.1 5.2 
Leste de Inglaterra 1.5 1.4 2.3 0 5.2 
Londres 1.2 1.2 0.9 0 3.2 
Sudeste 1.3 1.5 2.2 -0.2 4.7 
Sudoeste 1.5 1.4 2.1 -0.1 4.8 

 
* Uso dos solos, alteração no uso dos solos e silvicultura 
 
Fonte: relatório estatístico de emissões de CO2 da autoridade local e regional do Reino Unido9 
 
Em 2015, o Congresso de Sindicatos Britânicos (TUC) e o TUC Europeu 
encomendaram um relatório que detalha as emissões industriais da região, 
defendendo o investimento interno em tecnologias para promover um futuro de 
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baixo carbono10. Os cinco anos seguintes não viram o investimento – principalmente 
em CAC – que o relatório previa. Muitos dos obstáculos identificados na época – 
falta de capital, ambiente político incerto, escassez de habilidades – continuam a 
persistir. 
 

2.1 Trabalhos Vulneráveis à Transição 
 
O consumo de energia da região e as emissões associadas refletem a importância da 
indústria pesada e da geração de energia para a economia local. Analisámos todos os 
setores de emprego em Yorkshire e Humber e dividimo-los em cinco categorias com 
base nas suas emissões por emprego: muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. 
Descobrimos que há mais empregos nas categorias de emissões altas e muito altas 
em Yorkshire e Humber do que a nível nacional: 15% versus 12% em todo o Reino 
Unido. Cerca de 360.000 pessoas em Yorkshire e Humber trabalham em empregos 
de alta ou muito alta emissão que provavelmente serão afetados pela transição para 
uma economia de baixo carbono. Também é provável que haja um efeito de dominó 
em muitos outros milhares de empregos associados a essas indústrias. Se nos 
aproximarmos mais de North Yorkshire, a proporção de trabalhadores nesses 
setores aumenta para 18%, enquanto em Selby, como exemplo de uma área mais 
pequena que é dominada pela indústria com uso intensivo de energia, 30% dos 
empregos estão na categoria de emissões altas e muito altas. Isto reflete o grande 
número de empregados no setor de manufatura (7.000), transporte rodoviário de 
carga (1.750) e produção de eletricidade (1.000). A Figura 1 mostra a distribuição 
desigual de empregos intensivos em carbono em Yorkshire e Humber em 
comparação com o Reino Unido como um todo. 
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Figura 1: Os empregos intensivos em carbono estão distribuídos desproporcionalmente no Reino 
Unido e em Yorkshire e Humber. 
 
Percentagem de empregos com emissões muito baixas a muito altas no Reino Unido, Yorkshire e 
Humber, North Yorkshire e Selby, 2019 
 
 

100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 

Reino Unido Y&H North Yorks Selby 
Muito baixo   Baixo   Médio   Alto   Muito alto

 
 
Fonte: Análise realizada pelo NEF sobre o 
inventário de emissões do Gabinete 
Nacional de Estatística (NOS) e dados do 
Registo Comercial de Serviços de 

Emprego11 

 
 

A Figura 2 mostra a prevalência de empregos em grandes grupos industriais em 
Selby, North Yorkshire e Yorkshire e Humber em comparação com o país como um 
todo. A nível regional, a prevalência de empregos de emissões altas não é 
particularmente impressionante, mas se nos concentrarmos novamente em Selby, os 
dados são mais extremos: há uma proporção significativamente maior de empregos 
nos cinco principais setores emissores (por trabalhador) e uma proporção menor de 
empregos nos setores com emissões mais baixas. Isto demonstra que os empregos 
vulneráveis à transição estão distribuídos de forma desigual por toda a região e 
que algumas áreas, principalmente aquelas cujas economias dependem de grandes 
empregadores com altas emissões – como em Selby – podem ser particularmente 
afetadas. 
 
  

Emissões muito altas > 0,4 KT (GEE) por emprego 

Emissões altas = 0,008-0,39 KT (GEE) por emprego 

Emissões médias = 0,005-0,0079 KT (GEE) por emprego 

Emissões baixas = 0,00095-0,0049 KT (GEE) por emprego 

Emissões muito baixas < 0,00094 KT (GEE) por emprego 
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Figura 2: Selby tem uma proporção muito maior de empregos nos setores mais emissores do que o 
Reino Unido 
 
Diferença percentual na prevalência de empregos, com GEE por trabalhador, em grandes grupos 
industriais em Selby, North Yorkshire e Yorkshire e Humber em comparação com a média do Reino 
Unido (0 no eixo y é a média do Reino Unido), 2019 
 

 
Fonte: Análise realizada pelo NEF sobre o inventário de emissões do Gabinete Nacional de Estatística (NOS) e 
dados do Registo Comercial de Serviços de Emprego 

Embora a comparação entre Yorkshire e Humber e a média nacional não pareça ser 
dramática ao nível de grandes grupos industriais, uma desagregação em setores é 
mais reveladora. A Figura 3 mostra a prevalência de empregos nos 16 principais 
setores emissores por trabalhador em Yorkshire e Humber em comparação com o 
Reino Unido em geral. Nove desses setores estão sobre-representados na região, 
sendo os empregos agrícolas oito vezes mais comuns, o fabrico de ferro e aço 3 
vezes mais comum e a fabricação de vários produtos químicos entre 1,5 e 3,8 vezes 
mais comum do que em todo o Reino Unido. 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Powering the just transition 
 

Figure 2: Selby has a much higher proportion of jobs in the most emitting sectors than the UK 
average 

Percentage difference in prevalence of jobs, with GHG per worker, in broad industrial groups in Selby, 
North Yorkshire, and Yorkshire and the Humber compared to the UK average (0 on y axis is UK average), 
2019 

 

Source: NEF analysis of ONS emissions inventory data and Business Register of Employment Services 
data 

Although the comparison between Yorkshire and the Humber and the national average 
does not appear dramatic at the level of broad industrial groups, a further breakdown of 
sectors is more telling. Figure 3 shows the prevalence of jobs in the 16 top emitting 
sectors per worker in Yorkshire and the Humber compared to the wider UK. Nine of 
those sectors are overrepresented in the region, with agriculture jobs over eight times 
more common, manufacturing of iron and steel over three times more common, and 
manufacturing of various chemical products between 1.5 and 3.8 times more common 
than across the UK. 
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Figura 3: Nove dos dezasseis principais setores emissores estão sobre-representados em Yorkshire 
e Humber 
 
Diferença percentual na prevalência de empregos em Yorkshire e Humber nos 16 principais setores 
emissores em comparação com a média do Reino Unido (0 no eixo x é a média do Reino Unido).
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Categorizar empregos como vulneráveis à transição simplesmente porque estão em 
setores de emissões intensivas é uma medida bastante grosseira, mas essas 
indústrias terão de mudar drasticamente as suas operações ou enfrentarão o 
encerramento. Ambos os cenários têm implicações para os trabalhadores. Há 
também indústrias que não são responsáveis por altas emissões, mas que estão 
ligadas pelas cadeias de abastecimento a indústrias que já estão em transição: por 
exemplo, a mudança para veículos elétricos (VEs) afetará as 18.000 pessoas que 
trabalham na indústria de reparação de motores da região. Ainda mais 
indiretamente, há muito mais empregos em serviços auxiliares que dependem de 
indústrias intensivas em carbono, nomeadamente alimentação e habitação, onde os 
trabalhadores estão mais sujeitos a baixos salários e menos propensos a beneficiar da 
proteção de um sindicato. 
 
Outra maneira de calcular os empregos vulneráveis à transição é observar as 
competências ecológicas necessárias para que a transição aconteça. O Grantham 
Institute estima que 22,2% dos empregos em Yorkshire e Humber serão afetados 
positiva ou negativamente: 10,9% têm competências que serão menos procuradas, 
enquanto 11,3% têm competências que combinam com empregos futuros12. Essa 
abordagem baseada em competências sugere que a transição pode deixar 260.000 
trabalhadores em pior situação. Isto é inferior ao número total que trabalha em 
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empregos de alta e muito alta emissão porque há alguma sobreposição entre as 
competências necessárias em indústrias de energia intensiva e indústrias de baixo 
carbono. 
 

A análise do Grantham Institute mostra que quase 20% das pessoas que 
precisam de requalificação estão nas áreas mais carenciadas, demonstrando a 
necessidade de criar bons empregos verdes (Seção 3.1) nos mesmos locais onde 
vão desaparecer outros empregos, e de fornecer aos trabalhadores caminhos 
claros para tal. 

 
2.2 O impacto da COVID-19 
 

As restrições e a redução da procura associadas à Covid-19 reduziram 
temporariamente o emprego através das de licenças de trabalho (ou “lay-offs 
temporários”), bem como despedimentos permanentes. A mesma dinâmica 
afetou a oferta de competências, com menos pessoas fazendo estágios, 
formações e trabalhando nas universidades. Antes da pandemia, havia cerca de 
2,3 milhões de empregos em Yorkshire e Humber e 115.000 desempregados. 
Até o final de 2020, o desemprego aumentou em 20%, com mais danos nas 
pessoas de 16-17 anos e 50-64 anos de idade13. Em fevereiro de 2021, havia 
43.000 pessoas a menos na folha de pagamento do que em fevereiro de 2020. 
 
 

Tabela 2: Estatísticas de emprego para Yorkshire e Humber 2019/2020 e 2020/2021 
 

Ano 

Número de 
desempregados 
(todas as 
idades) 

Número de 
jovens 
desempregados 
(16-24) 

Número de 
pessoas em 
licença 

Número 
de 
pessoas 
que 
pediram 
Crédito 
Universal 

Despedimentos 
(por mil) 

Taxa de 
desemprego  

2019/2020 118.00 (Nov-
Jan) 45.000 (Nov-Jan) N/A 116.390 5,0 4,4% (Nov-

Jan) 

2020/2021 138.000 (Nov-
Jan) 46.000 (Nov-Jan) 329.300 228.350 7,9 5,1% (Nov-

Jan) 

Fonte: Análise do NEF dos dados do Gabinete Nacional de Estatística (NOS) 
 

 
O impacto total da pandemia no mercado de trabalho só ficará claro quando o 
regime de licenças terminar. Se isso acontecer de repente, sem uma nova 
repetição ronda de apoio aos setores afetados da economia, é provável que haja 
um aumento na taxa de desemprego, pois certas empresas não podem manter 
mais funcionários. Após o colapso de 2008, a taxa de desemprego oscilou entre 
7% e 10% em Yorkshire e Humber durante vários anos14. 
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Alguns setores podem não recuperar aos níveis de emprego pré-pandemia 
durante meses ou anos, se de todo. Empregos nos transportes (especialmente 
aviação), retalho de rua e em setores dependentes de ou de apoio ao trabalho 
de escritório são especialmente vulneráveis a mudanças de longo-prazo. Em 
alguns casos, os trabalhadores de setores com excesso de mão-de-obra podem 
precisar de se requalificar para entrar em diferentes mercados de trabalho. Isto 
é substanciado por evidências de que as empresas estão a despedir cada vez 
mais trabalhadores em vez de os manter em regimes de retenção de emprego. 
Em Yorkshire e Humber, as taxas de despedimento entre novembro de 2020 e 
janeiro de 2021 atingiram o seu máximo em cinco anos, sendo 32% mais 
elevada do que no mesmo período do ano anterior15. As taxas de despedimento 
foram mais elevadas nos serviços administrativos e de apoio (31 por mil) e 
alojamento e alimentação (21 por mil); a maioria dos setores de altas emissões 
de GEE foram significativamente menos afetados, com exceção da manufatura 
em 19.5 por mil, o que se traduz em 5.304 empregos na região. Embora muitos 
empregos afetados pela pandemia possam não fazer parte dos grandes 
emissores da região, devem, no entanto, estar envolvidos numa transição justa 
como parte de uma estratégia industrial baseada localmente. 
 
A COVID-19 afetou a qualidade e o número de empregos, tais como um impacto 
desproporcional nas pessoas com trabalhos precário e esforços de algumas 
empresas para demitir e recontratar funcionários em piores condições, como o mais 
recente no caso da British Gas (Centrica). Entrevistámos trabalhadores em greve da 
British Gas que estavam preocupados com o fato de a Centrica também ter usado a 
pandemia para conter a atividade sindical, levando à desconfiança entre os 
membros. Estas práticas minam a confiança que é tão crucial para o diálogo social 
genuíno que tem de sustentar a transição justa. 
 

 
2.3 Casos de estudo: A necessidade de uma 
transição justa específica para a indústria 
 
Os desafios da transição variam entre setores. A próxima secção analisa três 
estudos de caso para demonstrar a importância de adequar os planos a cada 
contexto: a indústria siderúrgica é uma das mais intensivas em energia, mas 
também crucial para a transição; os empregos na aviação estão a sofrer com os 
impactos da automatização e da COVID-19, bem como com a necessidade de 
reduzir as enormes emissões do setor; e o transporte público oferece uma 
oportunidade de expandir e melhorar os empregos verdes com o investimento 
certo. 
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2.3.1 Estudo de caso – Aço 

 
A indústria do aço oferece um exemplo de onde uma ação urgente para 
descarbonizar poderia proteger empregos e revigorar a indústria britânica. 
Durante gerações, o aço tem sido central para a indústria do Reino Unido e para 
muitas comunidades, embora o setor tenha visto um declínio gradual desde a 
década de 1960. Apesar de o Reino Unido ter feito uma má gestão da 
desindustrialização, a decisão do governo de 1967 de ter uma participação 
maioritária nas maiores operadoras de aço para facilitar a transição de mais de 
150.000 trabalhadores é de aproveitar. Esta decisão amorteceu o impacto do 
declínio desta indústria sobre os trabalhadores, não só no ritmo da mudança, mas 
também em termos de formação e subsídios. É difícil imaginar o governo fazendo 
tal intervenção hoje, mas a indústria do aço está novamente num momento crítico, 
e o seu futuro depende do apoio decisivo do governo para esta próxima transição. 
 
A siderurgia é um dos processos industriais mais intensivos em carbono. As 
emissões estão fortemente concentradas nos dois locais de altos-fornos do Reino 
Unido: Scunthorpe e Port Talbot. A unidade de Scunthorpe da British Steel 
emprega aproximadamente 3.000 pessoas e suporta muitos milhares de empregos 
na cadeia de abastecimento. A siderurgia do Reino Unido tem sentido dificuldades 
em competir com uma oferta excessiva de aço barato (e mais intensiva em emissões 
de carbono) no mercado internacional e com produtores europeus que beneficiam 
de preços de energia mais baixos. Como resultado das cotas de importação da UE 
impostas pelo Brexit, o setor enfrenta agora mais incertezas. 
 
A siderúrgica Scunthorpe teve uma história tumultuosa, embora sua aquisição em 
2020 pela empresa chinesa Jingye tenha prometido novos investimentos e 
estabilidade. A British Steel faz parte da Zero Carbon Humber Partnership e parece 
estar depositando as suas esperanças de descarbonização no hidrogénio azul e CAC 
desse projeto. Os seus proprietários estão supostamente relutantes em fazer o 
prometido investimento de £ 1,3 mil milhões em infraestruturas em Scunthorpe e 
Teesside no contexto da agenda net-zero do governo e, em particular, a 
recomendação do Comité de Mudança Climática (CCC) de que todo o aço do Reino 
Unido deve ser fabricado sem altos-fornos abastecidos a carvão até 2035. O CEO da 
British Steel terá dito que “Jingye quer gastar o seu dinheiro prudentemente, e uma 
orientação clara dos ministros, sem dúvida, ajudaria. Os chefes estão até a 
perguntar-se se poderia ser oferecido apoio para ajudar a empresa a tornar-se 
verde.”16 
 
Em South Yorkshire, a Liberty Steel enfrenta incertezas mais imediatas, já que o seu 
principal financiador entrou em colapso, arriscando quase 2.000 empregos locais. A 
Liberty Steel usa fornos de arco elétrico em vez dos altos-fornos que consomem 
muito mais energia e fabrica uma série de produtos a partir de sucata de aço 
reciclada. Grande parte dessa sucata é importada, enquanto o Reino Unido também 
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exporta grande parte da sucata doméstica, que contribuem por sua vez para 
emissões proveninentes do transporte. O processo de fusão do aço requer ainda 
queima de gás. Somente a planta de Rotherham liberta mais de 75.000 toneladas 
de emissões de GEE por ano. Além disso, as fábricas da Liberty dependem dos 
setores do petróleo, gás e aeroespacial, que serão drasticamente afetados pela 
transição. Há um lugar óbvio para o aço secundário numa economia de baixo 
carbono, nomeadamente para fornecer indústrias de fabrico de turbinas eólicas e de 
veículos elétricos. Também é crucial descarbonizar este processo usando mais 
energia renovável e sucata de aço doméstica. 

 
Estou [na Liberty Steel] desde 1980, desde que saí da escola. Tenho sorte, estou no 
final da minha carreira, mas... Falando com os rapazes que estão nos seus vinte e 
poucos anos, é do género, o que lhes vai acontecer? Eles têm hipotecas para pagar, 
estão tentando criar as suas famílias... Na pior das hipóteses, a empresa vai à falência 
e levamos muitos negócios locais connosco... Por cada posto de trabalho perdido, 
provavelmente há mais quatro na área local que também acabarão por desaparecer... 
Lembro-me de quando as minas estavam fechadas sem nada para as substituir. 

 
Ian Kemp, lojista da Liberty Steel 

 
Não podemos cumprir as nossas metas climáticas sem tornar nosso setor 
siderúrgico mais sustentável.17 A indústria precisa de um plano de descarbonização 
credível, co-desenhado com os sindicatos e acompanhado de um investimento 
significativo, particularmente na substituição do carvão de coque por hidrogénio. A 
alternativa é o declínio ainda maior do aço do Reino Unido, com perda de 
empregos e consequências desastrosas para as comunidades, enquanto as nossas 
emissões são simplesmente transferidas para outros países produtores de aço. Isto 
seria perder uma oportunidade única para responder à procura crescente de aço 
sustentável necessária para a infraestrutura de baixo carbono e para estabilizar a 
região através de bons empregos sindicalizados na siderurgia doméstica. 
 
O governo indicou o seu apoio a uma transição por meio do Fundo de 
Transformação de Energia Industrial e do Fundo de Aço Limpo, mas grande parte 
desse apoio não está disponível até meados da década de 2020. Dadas as pressões 
enfrentadas pelas empresas siderúrgicas e os longos ciclos de investimento, o 
financiamento deve ser antecipado como parte de uma recuperação verde mais 
ampla. 
 

Há muito nervosismo e muito trabalho tem de ser feito. Quando se fala com 
pessoas da indústria do aço, elas ficam muito ansiosas por terem de se tornar 
mais verdes para sobreviver. 

 
Simon Coop, Coordenador Regional da Unite 

 
Vimos a indústria siderúrgica ser vendida para três multinacionais e de cada vez 
nos prometeram grandes investimentos… mas o que eles estão realmente a fazer é 
esperar pela ajuda do governo… portanto, são necessários muitos mais subsídios 
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para o setor siderúrgico... As grandes empresas não vão fazer isso – tem de ser o 
governo… [Os trabalhadores] preocupam-se com o desaparecimento da sua 
indústria devido à sua grande pegada de carbono, mas eles têm ser incluídos no 
debate de como manter esta indústria. 

 
Peter Davies, Organizador Sénior da GMB 

 

2.3.2 Estudo de Caso – Aviação 
 
Em 2019, havia cerca de 5.100 pessoas empregadas na aviação em Yorkshire 
 
e Humber e outras 4.100 em empregos que dependem do setor, representando 0,5% 
 
do total de empregos da região. Estes estão centrados principalmente em três 
grandes aeroportos: Leeds Bradford, Doncaster Sheffield e Humberside que, em 
2019, tiveram em conjunto um total de 5,6 milhões passageiros18. 
 
A pandemia de COVID-19 atingiu duramente a indústria da aviação. Os modelos da 
NEF sugerem que as restrições nas viagens e algumas decisões negociais levaram à 
perda de aproximadamente 27% dos empregos na aviação em 2020, o equivalente a 
1.400 e 1.100 trabalhadores direta e indiretamente empregados pela aviação, 
respetivamente.19 Em fevereiro de 2021, estima-se que 42% da restante força de 
trabalho estava no esquema de licenças do governo20. Enquanto alguns dos que estão 
de licença voltarão a trabalhar quando as viagens internacionais forem retomadas, 
outros correm o risco de perder os seus empregos quando as licenças terminarem. 
 
Existem fortes indicadores de que os trabalhadores da aviação que perderam 
empregos em 2020 e 2021 enfrentam uma mudança permanente. No curto prazo, três 
fatores-chave não relacionados com o clima impulsionam esta mudança: 
 

1. A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) projeta que o 
número de passageiros não retornará aos níveis pré-pandemia até pelo 
menos 202421 – criando um déficit de procura e uma redução a longo prazo 
no emprego na aviação. 

 
2. A indústria da aviação tem visto um declínio a longo prazo na intensidade do 

emprego (número de postos de trabalho por passageiro) como resultado da 
automatização e da preferência dos clientes por companhias aéreas “low-
cost”. Este declínio foi particularmente evidente após a crise financeira de 
2008 e pode repetir-se após a pandemia, considerando que as empresas de 
aviação estão já a consolidar operações e os relatórios governamentais estão a 
sinalizar uma maior automatização22. 

 
3. A crise da COVID-19 resultou na adoção generalizada da videoconferência 

no trabalho, o que significa um provável declínio nas viagens de negócios, 
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potencialmente chegando a uma d 36%23. Isto afetará negativamente os 
trabalhadores da aviação, pois as viagens de negócios envolvem mais 
empregos por passageiro do que outras atividades da aviação. 

 
Neste contexto, o argumento económico para a expansão do Aeroporto de Leeds 
Bradford (agora em pausa) parece duvidoso. Cientistas da Universidade de Leeds 
estimaram que a expansão planeada resultaria em 1.227 quilotoneladas adicionais de 
emissões de GEE até 2030, um número incompatível com as metas climáticas de 
Leeds e do Reino Unido. O CCC já deixou claro que soluções tecnológicas por si só 
não reduzirão as emissões da aviação o suficiente para atender às obrigações 
climáticas internacionais do Reino Unido e recomenda limitar a capacidade de 
crescimento no aeroporto24. Depois de considerar os impactos da COVID-19, 
automatização e restrições climáticas, é improvável que a expansão do aeroporto dê 
uma contribuição substancial para o emprego em Yorkshire e Humber. 
 
A COVID-19 implicou mudanças estruturais na economia que mudarão a natureza 
do emprego na aviação. O governo deve estabelecer políticas para uma transição 
justa, envolvendo trabalhadores e comunidades afetadas e prestando atenção às 
necessidades e vulnerabilidades locais. Em 2020, a NEF trabalhou em estreita 
colaboração com os sindicatos da aviação para estabelecer alguns princípios, tais 
como: 
 

• Criar um plano e pacote de apoio à crise na aviação personalizado, em 
todo o setor, e com supervisão de um novo painel do setor com 
representação de sindicatos, empresas e governo. 

 
• Comprometer-se com um limite negociado pelo sindicato sobre as taxas de 

despedimento em todo o setor. 
 

• Oferecer uma nova estratégia de competências e de emprego, incluindo a 
conversão do esquema de licenças num novo programa de requalificação 
profissional que protege o emprego enquanto os trabalhadores são apoiados 
na transição para funções alternativas. 

 
• Acelerar a revisão do governo dos acordos fiscais do setor de aviação e 

introduzir novos mecanismos que garantam uma contribuição justa de 
todos os empregadores para os custos do programa de requalificação. 

 
• Garantir um retorno público justo dos resgates. Assumir participações de 

capital em todas as grandes empresas resgatadas no setor de aviação e anexar 
o direito de obter participações adicionais (garantias) com qualquer outro 
apoio financeiro. Anexar condições a todos os apoios financeiros para: 
suspender os dividendos dos acionistas, acabar com a remuneração excessiva 
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dos executivos e práticas fiscais antiéticas e exigir investimento na 
descarbonização. 

 

2.3.3 Estudo de caso – Transportes públicos 
 
O setor dos transportes é a maior fonte de emissões de CO2 no Reino Unido, sendo 
responsável por 27% das emissões em 201925. É amplamente reconhecido que 
precisamos de mudar a maneira como viajamos, e o governo já deu alguns passos 
nesse sentido, por exemplo, proibindo a venda de carros a gasolina e a diesel a partir 
de 2030, data que julgamos que deve ser antecipada. O aumento do apoio para os 
automóveis elétricos e uma infraestrutura de carregamentos são importantes, mas 
também devemos reduzir as viagens de carro e a aquisição de carros particulares. A 
substituição de todos os carros convencionais por carros elétricos teria um custo 
inaceitável para as comunidades e regiões onde os metais necessários são extraídos. 
Os carros elétricos devem ser implementados como parte de um sistema de 
transporte holístico que inclua a expansão e a descarbonização do transporte 
público. 
 
Os empregos nos transportes públicos já são empregos verdes uma vez que fazem 
com que sejam necessários menos carros. Mas é necessário um investimento 
significativo para criar muitos mais e garantir que sejam bons – um motorista de 
autocarro em Yorkshire ganha em média entre £ 10 a £ 11 por hora – e mais 
sustentáveis. O Norte sofreu com um histórico subinvestimento em transporte 
público, com Yorkshire e Humber recebendo quase cinco vezes menos 
financiamento per capita do que Londres26.  
A pandemia agravou esta situação, com operadores de transporte e trabalhadores 
com incertezas sobre o seu futuro quando os pacotes de apoio do governo 
expirarem. Sem intervenção, os serviços de autocarro da região provavelmente não 
teriam sobrevivido ao ano passado, e os sindicatos temem que as empresas de 
autocarro recorram ao corte de serviços, termos e condições, e empregos, quando 
deixar de ter financiamento do governo. As empresas não estão a preencher as vagas 
à taxa habitual para se poderem preparar para uma redução de serviços reduzidos 
quando o dinheiro acabar. 
 

A conversa de café é que não teremos empregos em 6 meses… os próximos 6-12 
meses [são] absolutamente críticos para saber se teremos ou não um sistema de 
transporte público no próximo ano… É tão desesperante. E se tivermos transporte 
público, será pouco, será caro porque as tarifas vão subir e o uso do carro irá subir 
até o teto… se retirarmos autocarros limpos e verdes da estrada e colocar mais 
carros… isto vai dizimar os planos de baixo carbono. 

 
Phil Bown, Diretor Regional da Unite 

 
A motivação pelo lucro das operadoras privadas significa que as empresas de 
autocarro provavelmente não farão os investimentos necessários em pessoal e 
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serviços sem intervenção governamental significativa. Em South Yorkshire e West 
Yorkshire, o Presidente da Câmara poderia optar por franquear o sistema de 
autocarros, regulando o mercado definindo rotas, níveis de serviço e preços. 
Melhorar o custo, a disponibilidade e a confiança nos autocarros tornaria o acesso 
ao emprego mais fácil para as comunidades de baixos rendimentos, e termos e 
condições mandatadas pela Câmara para os trabalhadores de autocarros 
melhorariam a qualidade destes empregos de baixo carbono27. 
 
O governo comprometeu-se a investir £ 48 mil milhões em ferrovias nos próximos 
três anos. A nossa pesquisa anterior estima que £ 18,9 mil milhões devem ser gastos 
em conectividade ferroviária no Norte, bem como em eletrificação generalizada.28 O 
IPPR estima que expandir e levar adiante projetos de gasodutos poderia criar 
129.000 empregos em ferrovias a nível nacional e mais 12.000 através da melhoria de 
serviços de autocarros eletrificados. Mas as oportunidades estão a perder-se: a 
Plaxtons, fabricante de autocarros de Scarborough, já investiu em autocarros 
elétricos, mas fez despedimentos recentemente por falta de pedidos. 
 

O governo fala sobre transporte verde, mas eles não estão avançando nisso... vai 
gerar empregos em lugares como Scarborough, onde só há realmente uma escolha 
entre trabalho sazonal ou um grande empregador como a Plaxtons. 

 
Andy Cullen, oficial de aprendizagem da Unite 

 
Existem oportunidades transformadoras para expandir o sistema de transportes 
coletivos em Sheffield e, finalmente, oferecer um também em Leeds, a maior cidade 
da Europa sem de transportes. Investir em elétricos e em infraestruturas ferroviárias 
ligeiras pode criar empregos adequados para compensar as perdas recentes. A 
Wabtec, uma empresa de engenharia ferroviária de Doncaster, demitiu 
recentemente 350 pessoas e está ameaçando mais. A situação em Doncaster 
demonstra a importância da estratégia industrial tendo em conta o local. Com outros 
locais próximos também a sofrer, uma das últimas indústrias remanescentes da 
região está em crise. Sem investimento em empregos de alta qualidade, estágios e 
um ecossistema de qualificação e habilitação, Doncaster está a perder empregos 
altamente qualificados e decentemente remunerados para um trabalho inseguro e 
mal remunerado oferecido pela florescente indústria de logística e armazenamento. 
Muitos daqueles recentemente despedidos dos seus empregos em engenharia 
ferroviária – eletricistas, mecânicos, soldadores, instaladores – têm competências que 
poderiam ser aplicadas em projetos de transporte público se houvesse uma 
estratégia para conectar a capacidade local aos empregos locais e, e 
fundamentalmente, para apoiar a fabricação. 
 

Ou é desemprego ou trabalho por pouco acima do salário mínimo em armazéns… 
O governo e a parceria empresarial local… precisam de investir na qualificação de 
pessoas e na indústria e na criação de coisas – na manufatura. Durante décadas 
nada foi feito e é por isso que está tudo centrado na área do armazenamento … se 
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não produzirmos nada, o Reino Unido irá tornar-se um armazém para o resto do 
mundo. 

 
Harriet Eisner, Diretora Regional, Unite 

 
Os motoristas de táxi são outro grupo em risco devido a uma transição injusta. 
Existem cerca de 23.000 táxis licenciados e veículos particulares alugados em 
Yorkshire e Humber.29 A grande maioria deles são veículos particulares de aluguer, 
cujos motoristas – em muitos casos – estão sujeitos às célebres práticas laborais da 
Uber e aplicações semelhantes. Estes têm agora que investir em dispendiosos 
veículos híbridos e elétricos para operar em zonas de baixas emissões de carbono. 
Um maior apoio para estes trabalhadores fazerem a transição é crucial. Isto significa 
incentivos, como subsídios e esquemas de abate favoráveis, para encorajar os 
motoristas a mudar para os veículos elétricos. Mas também significa preparar 
muitos destes motoristas para uma requalificação e transição para um sistema de 
transportes públicos expandido e descarbonizado, o que significará menos táxis nas 
estradas. Os trabalhadores não ignoram que as suas indústrias e empregos 
precisarão de se adaptar a um futuro de baixo carbono, mas até que sejam trazidos 
para a conversa, compreensivelmente se preocuparão com a mudança. 
 

Quando se fala com estes taxistas, eles não negam que [a transição] tem de acontecer, 
mas… Nós só precisamos de fazer mais para levar estes trabalhadores e as suas 
famílias connosco. Caso contrário, simplesmente isto não significa nada. 

 
Peter Davies, Organizador Sénior da GMB 

 
 

2.4 Os Riscos de uma transição liderada pela Indústria  
 
Dado seu passado e presente industrial, os planos de descarbonização em Yorkshire 
e Humber tendem a depender fortemente de soluções tecnológicas. Embora a 
região deva claramente ter um futuro industrial verde, isto não deve desviar a 
atenção das “mudanças rápidas, de longo alcance e sem precedentes em todos os 
aspetos da sociedade” necessárias para limitar o aquecimento global a 1,5°C 30. 
Esforços para reduzir a demanda de energia, melhorar a eficiência e alterar a 
maneira como trabalhamos, viajamos e consumimos serão cruciais para a criação 
de novos empregos e o cumprimento dos compromissos climáticos. 
 
A ampliação da energia limpa, renovável e de origem sustentável é uma 
prioridade. O Humber é central para a estratégia de energia eólica offshore do 
governo, e o recente anúncio de um investimento de £ 75 milhões no parque de 
energia marinha de North Lincolnshire – 12 anos depois de ter sido proposto 
pela primeira vez – é um impulso muito necessário para a capacidade de 
produção de energias renováveis para consumo doméstico. Espera-se que este 
desenvolvimento crie 3.000 empregos, aproveitando o sucesso da fábrica de 
turbinas eólicas Siemens Gamesa, que emprega 1.000 pessoas e planeia 
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expandir-se. A descarbonização e a reorientação da produção de aço local para 
a fabricação de turbinas não só tornariam a cadeia de abastecimento mais 
verde, como também protegeriam milhares de empregos bem pagos e a 
resiliência económica nas comunidades siderúrgicas. 
 
Tabela 3: Investimentos planeados em projetos de descarbonização 
 

Projeto £ Fase Setor Empregos 
Esperados 

Parque 
Energético 
Marinho da 
Able 

£500M –  
assegurou 
£75M 
do governo 

AMEP espera 
que os cais estejam 
disponíveis para 
aluguer no quarto 
trimestre de 2022 

Desenvolvimento 
portuário para 
fabrico de vento 
offshore e 
instalações de 
armazenamento 

3000 

Parceira Zero 
Carbon 
Humber 

Fixados £75M 
(públicos e 
privados) para o 
estágio de 
viabilidade 

Ambiciona 
construir uma 
instalação de teste 
de hidrogénio até 
2025 e capacitar a 
Estação de Energia 
Drax com CAC até 
2027 

Produção de 
Hidrogénio Azul 
(derivado do gás) e 
CAC 

Espera proteger 
55.000 empregos 
e criar 49.000 no 
futuro 

Parceria 
Northern 
Endurance 

Fixados £52M 
tanto para a 
NEP e Net Zero 
Teesside 

Ambiciona 
comissionar os seus 
projetos iniciais de 
âncora por 2026 

Armazenamento de 
CO2 no Mar do Norte 
para servir a Humber 
Zero e a Net Zero 
Teesside liderado 
pela BP com a 
Equinor, Shell, 
National Grid, Eni e 
Total 

Não Anunciado 

Siemens £200M Primeira fase 
planeada para 
abertura em 2023 

Fábrica de Trilhos 700 

Humber Zero £1.2mM Fixados £25M para 
desenvolvimento 
CAC e ambiciona 
remover 8mtCO2 
p/a até meados de 
2020s 

CAC e hidrogénio 
para descarbonizar o 
Complexo Industrial 
de Immingham 

Espera proteger 
20.000 empregos 

Expansão de 
fábrica 
Siemens 
Gamesa 

Não Anunciado Autorização em 
planeamento 

Fabrico de eólicas 
offshore 

Não anunciado 

 
As chamadas tecnologias de emissões negativas têm uma história mais 
conturbada: o relatório de 2015 do TUC teve como objetivo ajudar a garantir o 
futuro do projeto White Rose CAC, que foi cancelado no final daquele ano devido 
à política inconsistente do governo e, finalmente, devido à retirada do apoio 
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financeiro. Um novo consórcio de alguns dos maiores emissores da região planeia 
agora um 'cluster industrial zero-líquido' até 2040 através da Parceria Humber 
Carbono (“Zero Carbon Humber Partnership”).31 Este projeto envolve uma rede 
de condutas trans-regionais para hidrogénio e emissões de carbono capturadas e 
prevê que a Drax Power Station se torne a primeira central elétrica de carbono 
negativo do mundo até 2030. O projeto espera proteger 55.000 empregos e criar 
49.000, o que parece ser um ótimo negócio para os trabalhadores. No entanto, o 
papel das tecnologias de emissões negativas permanece controverso entre os 
cientistas climáticos e organizações ambientais por razões que iremos explorar. 
 
A Tabela 4 mostra os 25 locais de maior emissão em Yorkshire e Humber, 
que juntos emitiram mais de 19 milhões de toneladas de CO2 em 2019. 
 
Tabela 4: Aço, cimento, vidro, produtos químicos e geração de energia dominam as emissões 
industriais de Yorkshire e Humber 
 
Emissões verificadas dos 25 principais emissores em Yorkshire e Humber. 
 

Local Indústria Emissões de 
CO2 (KT) 2019 

Emissões de 
CO2 (KT) 2018 

Scunthorpe Integrated Iron & Steel Works Aço 4525 5074 
VPI Immingham Central a 

gás 3362 
3372 

Saltend Cogeneration Company Limited Central a 
gás 2773 

2733 

Refinaria Humber Phillips 66 Refinaria 
de Petróleo 

2075 2112 

EP SHB Limited Central a 
gás 

1992 1345 

Refinaria de Petróleo Lindsey Refinaria 
de Petróleo 

1230 1474 

Central Elétrica Keadby Central a 
gás 

803 1026 

Central Elétrica Drax Central de 
biomassa e 
carvão 

726 4139 

South Ferriby Works Cimento 342 299 
BP Chemicals Ltd (vendida à INEOS em 
2020) 

Químicos 340 341 

Tronox Pigment – Planta CHP Cimento 187 206 
Ardagh Glass Ltda Vidro 154 152 
Guardian Industries UK Limited Vidro 141 143 
Ardagh Glass Wheatley Vidro 110 107 
Saint-Gobain Glass Ltd Vidro 97 108 
Liberty Speciality Steels - Rotherham Aço 75 87 
Ardagh Glass - Headlands Vidro 68 67 
AGC Leeds Vidro 65 62 
Solenis - Bradford Químicos 59 75 
Centrica Storage Ltd Gás 58 21 
AGC Knottingley Vidro 56 57 
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Rotherham Container Glassworks Vidro 48 47 
Stoelzle Flaconnage Limited Vidro 34 33 
Outokumpu SMACC Site Aço 30 41 
Glanford Brigg Generation Station Central a 

gás 
20 17 

TOTAL  19370 23678 
Fonte: Registos RCLE-UE32

 
Os planos de descarbonização propostos por algumas dessas grandes indústrias são 
projetados principalmente para sustentar os modelos de negócios existentes, em vez 
de encontrar o caminho mais eficaz e justo para reduzir as emissões. Esta abordagem 
impede um levantamento sistemático para avaliar onde e como as várias tecnologias 
deveriam ser usadas. Por exemplo, o hidrogénio azul produzido pela queima de gás 
aparece com destaque nos planos existentes, mas prolonga o papel das empresas de 
gás na economia. Especialistas em energia dizem que é enganoso classificar o 
hidrogénio azul como de baixo carbono, pois corre o risco de manter infraestruturas 
e empregos de alto teor de carbono.33 Em vez disso, o Reino Unido deve concentrar-
se no hidrogénio verde produzido por energia renovável, mas, dada a alta demanda 
de energia envolvida, mesmo essa tecnologia só deve ser usada quando caminhos 
mais baratos e eficientes para a descarbonização não estiverem disponíveis. 
A urgência da crise climática e o destino de milhares de trabalhadores não podem 
ser depender de soluções tecnológicas lideradas pelo mercado, muitas das quais 
ainda não foram comprovadas em escala. As dificuldades atuais da indústria 
nuclear no contexto de apoio governamental limitado e incerto são elucidativas 
para os decisores políticos com a tentação de confiar demasiado em soluções 
dispendiosas como CAC e hidrogénio. Reconhecemos que o governo está a ir por 
este caminho e que centenas de milhões em recursos públicos já estão atribuídos. 
Mas, dado que atualmente caminhamos para um aumento de temperatura de 3 
graus e que as mudanças climáticas são irreversíveis, defendemos uma abordagem 
cautelosa que dê prioridade a ações para reduzir as emissões agora, ao mesmo 
tempo que capacita pessoas e as transfere para empregos que apoiam uma 
economia mais verde, mais justa e mais resiliente.34 
 

 
2.5 O Papel das Tecnologias de Emissões Negativas 
 
As emissões totais dos maiores emissores da região caíram pela metade desde 2015, 
principalmente devido à eliminação progressiva da produção de energia a carvão. 
Em particular, a Drax Power Station deixou de ser um dos maiores operadores de 
centrais de carvão do Reino Unido e o maior emissor da região, para passar a 
queimar principalmente biomassa na forma de pellets de madeira. Como resultado, 
a Drax passou de produzir 22,7 milhões de tCO2 para menos de 1 milhão de tCO2 em 
201935. Isso exclui os 12,8 milhões de tCO2 emitidos pela queima de biomassa, que a 
Drax descreve como “carbono biologicamente sequestrado”.  
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O Comércio de Licenças de Emissão do Reino Unido e da UE considera a energia 
gerada pela queima de biomassa como neutra em carbono. É, portanto, classificada 
como uma fonte renovável elegível para subsídios governamentais. Só a Drax 
recebeu £ 832 milhões de fundos públicos em 2020 por queimar biomassa. 36 No 
entanto, grande parte dos estudos académicos rejeita a definição de bioenergia como 
neutra em carbono. Uma revisão de 19 artigos de investigação em 2016 estimou as 
emissões líquidas ou do ciclo de vida da queima de biomassa derivada da floresta 
para geração de eletricidade em 43 (± 26) gCO2 e/kWh.37 Notavelmente, a indústria de 
biomassa do Reino Unido obtém a sua madeira principalmente de outros 
continentes, transportada por via marítima, uma indústria que também enfrenta um 
desafio significativo de descarbonização. Esta característica provavelmente coloca a 
produção de biomassa do Reino Unido na extremidade superior das estimativas de 
emissões do ciclo de vida. Além das emissões diretas, a produção de biomassa a 
partir da silvicultura também traz um custo de oportunidade significativo – ou seja, 
um custo quando considerados outros potenciais usos da terra. No seu estado 
natural, a floresta madura com solos saudáveis representa um sumidouro de 
carbono. Quando convertido para produção de biomassa de rápido crescimento, este 
sumidouro é degradado e levará muitos anos para recuperar todo o seu potencial, 
mesmo após a produção de biomassa ter cessado.38 Isto às vezes é chamado de 
'dívida de carbono', que pode aumentar ainda mais as emissões líquidas associadas à 
biomassa.39 
 
Além deste problema do sumidouro de carbono, a conversão de florestas maduras 
em monoculturas de rápido crescimento tem uma série de custos sociais. Estes 
incluem perda de biodiversidade, perda de recursos naturais nas comunidades 
rurais mais pobres, e perda de resiliência natural levando a fenómenos que 
contribuem para as mudanças climáticas, como cheias e secas.40 É crucial garantir 
que a transição energética em países ricos como o Reino Unido não ocorra à custa 
da justiça climática em outros lugares. O CCC é claro que a queima de biomassa só 
deve desempenhar um papel no futuro de baixo carbono do Reino Unido se for 
bioenergia com captura e armazenamento de carbono (BECAC), se as fontes forem 
geridas de forma sustentável e se não ocorrer à custa das florestas como 
sequestradores naturais de CO2 ou de segurança alimentar. Também reconhece que 
a atual indústria de bioenergia não preenche essas condições.41 Além disso, os 
próprios cenários do CCC são problemáticos, pois baseiam-se na suposição de que 
a queima de biomassa pode ser considerada neutra em carbono, o que os cientistas 
contestam amplamente. Os decisores políticos devem, portanto, ter cuidado ao 
confiar demais neste método de contabilização de emissões de carbono e nas 
tecnologias que ele suporta para moldar os planos de descarbonização da região. 
 
Além das preocupações com a sustentabilidade da biomassa, há dúvidas de que a 
CAC seja técnica e economicamente viável à escala e no prazo necessários para 
limitar o aquecimento global a 1,5 ou bem abaixo de 2 graus estabelecidos pelo 
Acordo de Paris.42 O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) 
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tem salientado que a próxima década é vital para atingir esta meta. Os longos 
prazos de entrega dos projetos CAC significam que não saberemos se eles podem 
cumprir as suas metas ambiciosas até que seja tarde demais para mudar o rumo. A 
CAC não deve ser usada como uma apólice de seguro para ultrapassar as nossas 
metas climáticas ou no lugar de medidas drásticas de mitigação agora, mas sim 
como uma resposta focada e limitada a desafios específicos de descarbonização, 
como a indústria do aço.43 Até agora não há plantas CAC ativas na Europa. Nas 26 
plantas CAC operacionais globalmente, 81% do carbono capturado é usado para 
gerar receitas através de uma maior recuperação de petróleo, tornando o processo 
economicamente viável, mas contribuindo para o aumento das emissões.44 A queda 
do preço do petróleo em 2020 demonstrou a fragilidade deste cálculo. Petra Nova, a 
única central de energia equipada com CAC nos EUA, foi desativada devido à 
queda de receitas e evidências de subdesempenho. O Institute for Energy Economics 
and Financial Analysis informou que a instalação falhou consistentemente em 
atingir as taxas de captura de carbono e levantou sérias questões sobre a viabilidade 
de projetos semelhantes.45 
 

A CAC é contra-intuitiva. A queima de carbono não é o futuro, não importa a forma 
como é feita... A mentalidade dos proponentes é que vai criar empregos como a 
energia costumava fazer nos anos 70 e 80 e não é assim. É algo de muito curto 
prazo. A engenharia agora é muito menos trabalhosa, não se conseguiria o mesmo 
número de empregos. 

 
Dirigente sindical anónimo 

 
 
Os dois projetos de CAC de Humber receberam recentemente £ 34 milhões do 
Fundo de Infraestrutura de Captura, Uso e Armazenamento de Carbono (CUAC) de 
£ 1 milhar de milhão do governo. No entanto, dado o histórico de custos proibitivos 
e entrega insuficiente desta tecnologia, é duvidoso que o investimento e as políticas 
governamentais do Reino Unido sejam suficientes. A título indicativo, equipar a 
central a carvão da Canadian Boundary Dam com uma instalação para capturar CO2 
após combustão custou aproximadamente US$ 455 milhões e cada tonelada de CO2 
custa US$ 100 para ser capturada. Em seis anos, esta instalação capturou 3,4 MtCO2 
a um custo estimado de US$ 56m por ano46. Estes custos sugerem que qualquer 
desenvolvimento de CAC deve concentrar-se em indústrias cruciais e difíceis de 
descarbonizar, como o aço, em vez de geração de energia, uma vez que a energia 
eólica e solar oferecem uma alternativa mais barata. Acreditamos que basear a 
urgente mitigação das mudanças climáticas ao rápido sucesso destas tecnologias 
com poucos precedentes históricos acarreta riscos significativos para os 
trabalhadores, cujos empregos podem não estar protegidos a longo prazo. 
 



 

 

 

3. Em Direção a uma Transição Justa 

 
O desafio de descarbonização do Reino Unido é espacialmente desigual, com 
regiões como Yorkshire e Humber desproporcionalmente dependentes da indústria 
intensiva em carbono, ao mesmo tempo que sofrem as consequências prolongadas 
da desindustrialização nas últimas décadas. Uma transição justa deve, portanto, ser 
enraizada em lugares específicos, embora sob uma estrutura nacional coerente. Na 
ausência de uma estratégia nacional clara, os órgãos locais estão tomando a 
iniciativa de estabelecer os seus próprios planos de ação climática. 
 
A nova Comissão para o Clima de Yorkshire and Humber visa enfrentar a crise 
climática por meio de uma parceria entre autoridades locais, empresas, serviços 
públicos, sindicatos, grupos ambientais e universidades. A Comissão reconhece a 
enorme contribuição da região para as emissões do Reino Unido através das suas 
indústrias de uso intensivo de energia e o desafio específico de garantir que os 
trabalhadores dessas indústrias não sejam deixados para trás pelos planos de 
descarbonização. A Comissão pode não ter o poder de reformular o processo de 
planeamento industrial, mas, ao envolver-se significativamente com aqueles que têm 
interesse nos resultados, pode influenciar este processo. A Comissão deveria aproveitar 
esta oportunidade para demonstrar como seria uma transição verdadeiramente justa 
na região e defender uma maior descentralização de recursos e poder sobre a 
estratégia industrial local. A Comissão fez efectivamente da transição justa um dos 
seus pilares. As nossas entrevistas com trabalhadores e sindicatos sugerem que agora é 
necessário projetar mecanismos que permitam um envolvimento significativo das 
pessoas afetadas na realização de ações climáticas ambiciosas, justas e inclusivas. 
 

 
3.1 Criando Empregos Verdes e Bons 
 
Discutimos alguns dos desafios da transição justa enfrentados pela grande indústria da 
região. Algumas empresas poderão adaptar-se e descarbonizar; outras precisarão de 
mudar radicalmente as suas atividades ou abrandar. Em ambos os casos, é crucial 
garantir que os trabalhadores sejam apoiados para aprimorar as suas competências 
dentro do novo contexto da sua indústria ou para se requalificarem e transitar para 
empregos bons e verdes noutros lugares. Ao lado destes trabalhadores em transição, 
também haverá trabalhadores de setores afetados pela pandemia ou por tendências de 
longo prazo, como o aumento da automatização, principalmente na aviação. 
Finalmente, uma transição justa deve considerar os futuros trabalhadores que 
precisarão de rotas credíveis para os vários empregos necessários tanto durante o 
período de transição quanto numa futura economia de baixo carbono. 
 
Então, o que é um emprego bom e verde? A desindustrialização no Norte e em outros 
lugares levou a um aumento do trabalho mal remunerado, precário e inseguro. 
Mulheres e minorias racializadas são desproporcionalmente propensas a ocupar esses 
empregos. A transição deve, em vez disso, criar empregos que sejam pagos 
decentemente, seguros, sindicalizados e acessíveis a todos. 
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Definimos empregos verdes e, portanto, competências verdes, de uma forma geral 
para incluir indústrias manifestamente verdes, como energias renováveis, 
restauração da natureza e renovação de edifícios como também setores 
inerentemente de baixo carbono e de vital importância, como transportes 
públicos, saúde, cuidados e educação. Estes setores já são verdes, pois 
produzem baixas emissões. Expandi-los deslocaria a atividade de setores mais 
intensivos em energia, mas eles também devem ser feitos para serem bons. A 
criação de novos empregos e a melhoria dos salários e condições preencheriam 
as lacunas existentes e fortaleceriam a resiliência social, mas também poderiam 
combater a desigualdade no mercado de trabalho, pois as mulheres e os grupos 
racializados estão sobre-representados nesses setores. Investir em cuidados, por 
exemplo, poderia reduzir em quatro pontos percentuais o fosso entre géneros no 
emprego e aumentar a taxa geral de emprego em cinco pontos percentuais, ao 
mesmo tempo que produz 30% menos emissões de GEE do que um investimento 
equivalente em construção.47 A agricultura, que emprega mais de 12.000 pessoas 
em Yorkshire e Humber, também está associada a enormes emissões e empregos 
de baixa qualidade, mas é fundamental para sustentar a vida. Uma transição 
para um cultivo e produção de alimentos com menos carbono e mais ecológicos 
poderia criar empregos qualificados e dignos para alguns dos trabalhadores mais 
marginalizados, muitas vezes migrantes. A Figura 4 fornece critérios para 
empregos que são bons e verdes. 
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Figura 4: Estrutura para bons empregos verdes 

Respondendo às consequências económicas da pandemia, o plano de inverno da NEF 
estabeleceu propostas para criar cerca de 1,1 milhão de bons empregos verdes por 
meio de um investimento de 18 meses em projetos de energia e transporte prontos 
para serem iniciados, bem como infraestrutura social expandida como ensino, 
cuidados e auxiliares de enfermagem.48 Pesquisas recentes encomendadas pela 
Friends of the Earth argumentam que 24.000 estágios verdes poderiam ser criados 
em Yorkshire e Humber ao longo de três anos, para evitar as cicatrizes 
económicas do desemprego de longa duração para os jovens.49 A Associação do 
Governo Local estima que a região poderá ver 100.000 novos empregos em 
eletricidade e calor de baixo carbono, eficiência energética, combustíveis 
alternativos, veículos e infraestrutura de baixo carbono e outros serviços de baixo 
carbono até 2030.50 Combatendo as lacunas em saúde e cuidados poderia criar 
muitos milhares mais. Usando a definição mais ampla de um bom emprego verde, 
o Instituto de Pesquisa de Políticas Públicas (IPPR) estima que 1,6 milhão de 
empregos poderiam ser criados nacionalmente na próxima década.51 
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é para o 
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4. RECOMENDAÇÕES 

 
Argumentamos ao longo deste relatório que a transição justa é um processo e não 
um resultado fixo, e esperamos que mais pesquisas e soluções envolvam 
trabalhadores, sindicatos e comunidades. Reconhecemos que, como um grupo 
consultivo independente, a Comissão Climática de Yorkshire e Humber não 
controla as alavancas da mudança industrial, mas incita-a a influenciar o processo 
de planeamento sempre que possível e a usar Yorkshire e Humber como um estudo 
de caso para uma transição verdadeiramente justa. Com base em trabalhos 
anteriores e entrevistas para este briefing, sugerimos algumas recomendações 
iniciais para decisores políticos e algumas específicas para o trabalho da Comissão. 
 
O governo deve: 
 

• Priorizar a ação para aumentar os métodos comprovados na redução 
imediata das emissões, criando milhares de empregos em setores de 
baixo carbono. 
Dada a importância de uma ação climática dramática na próxima década, os 
planos de descarbonização não devem depender excessivamente de 
tecnologias projetadas para estarem prontas no final dos anos 2020-2030. 
Uma abordagem de precaução deve concentrar-se em medidas para eliminar 
gradualmente os combustíveis fósseis, melhorar a eficiência, expandir as 
energias renováveis e reduzir a procura, além de investir em setores 
inerentemente de baixo carbono, como transportes públicos, cuidados e 
saúde. 

 
• Estabelecer medidas robustas para monitorizar o sucesso na redução de 

emissões e a proteção de empregos contra as trajetórias projetadas das 
tecnologias de emissões negativas. 
Estes devem incluir marcos – por exemplo, metas de curto prazo para provar 
que as taxas de captura de carbono são realistas – que os projetos precisam de 
alcançar muito antes das suas datas de conclusão para se poderem qualificar 
para mais financiamento público. 

 
• Avaliar honestamente quais indústrias podem e devem ser 

apoiadas para descarbonizar e quais devem ser eliminadas 
durante a transição.  
Algumas indústrias de uso intensivo de energia permanecerão 
viáveis e importantes numa economia de baixo carbono, por 
exemplo, siderurgia e agricultura. Dada a incerteza económica que 
o aço do Reino Unido enfrenta, o governo deve apresentar o Green 
Steel Fund e apoiar urgentemente o setor para reduzir as suas 
emissões e proteger empregos. Este cálculo não se aplicará a todos 
os setores, mas depender de planos liderados pelo setor 
inevitavelmente reforçará o status quo, mesmo onde existam 
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alternativas mais ecológicas. Quando for o caso, o governo deve 
apoiar um diálogo social com empregadores e trabalhadores para 
garantir uma transição justa ao mesmo tempo que reduz atividades 
insustentáveis. 

 
• Garantir que uma transição justa no Reino Unido não venha à custa 

da justiça climática global. 
Os princípios de transição justa devem ser aplicados em toda a cadeia de 
abastecimento, considerando o impacto do aumento da extração de 
recursos sobre trabalhadores, comunidades e meio ambiente além das 
nossas fronteiras. 

 
• Garantir que os presidentes das câmaras estejam totalmente capacitados 

para transformar o transporte público regional. Onde os transportes ainda 
não existem, os presidentes devem receber poderes para franquear serviços 
de autocarro e devem aplicar estes poderes para investir em autocarros 
elétricos, aumentar os serviços e melhorar os salários e as condições. Devem 
também exigir valor social nas aquisições, apoiando as quatro fábricas em 
Yorkshire que já se especializam em baixas emissões e carros elétricos e 
impulsionando empregos e comunidades. 

 
•  Criar um Fundo de Transição Justa para recursos essenciais para os 

esforços de transição locais e regionais sem capital. 
Atualmente, há financiamento e capacidade inadequados para a região 
implementar um plano de transição justo e eficaz. Yorkshire e Humber devem 
receber apoio financeiro, fora das despesas de infraestrutura, para permitir a 
requalificação, capacitação das autoridades locais e Parcerias Empresariais 
Locais (LEPs), mapeamento das necessidades de transição e envolvimento de 
trabalhadores e sindicatos no processo. 

 
 

A Comissão Climática de Yorkshire e Humber deve: 
 

• Estabelecer um mecanismo para envolver os trabalhadores em todos os 
setores e localidades na co-conceção de um roteiro de transição justa. 
A Comissão deve criar um grupo de trabalho de engajamento ou usar um 
meio já existente, como a Taskforce de Transição Justa do TUC, para trazer 
trabalhadores dos setores mais afetados para conversações sobre o 
planeamento da transição. Isto pode ser testado num local ou área antes de 
ser implementado em toda a região. Deve também desenvolver formas de 
envolver os trabalhadores não sindicalizados e mais marginalizados. 

 
• Conduzir ou encomendar mais investigação sobre a lacuna de competências 

verdes. 
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Um dos maiores desafios na transição para zero emissões é garantir que 
trabalhadores suficientes nos lugares certos tenham as competências para 
suportar uma economia de baixo carbono. Mais pesquisas são necessárias 
para entender a linha de base atual e para onde essas competências devem 
ser direcionadas mais apropriadamente. Este trabalho deve incluir uma 
análise das lacunas nos setores de baixo carbono existentes, como saúde e 
cuidados. 

 
• Realizar lobby para que os orçamentos descentralizados de educação de 

adultos na região priorizem competências verdes e de baixo carbono. 
A Comissão deve trabalhar com sindicatos, empregadores, autoridades 
locais, LEPs e formadores de competências para garantir que haja capacidade 
suficiente para equipar novos aprendizes no mercado de trabalho e 
trabalhadores que transitam de setores com uso intensivo de energia e 
afetados pela Covid-19 para empregos bons e verdes. 

 
• Garantir que os empregadores que participam na Comissão adotem 

princípios de transição justa, incluindo a assinatura do compromisso da 
ITUC sobre transição justa para empregos decentes, e engajar os 
funcionários e sindicatos relevantes em planos de descarbonização. 
Para que o compromisso da Comissão com uma transição justa seja levado a 
sério, os empregadores participantes devem comprometer-se a tornar os seus 
planos de descarbonização totalmente transparentes para os funcionários e a 
engajar num diálogo social significativo para coproduzir soluções. 

 
• Realizar uma conferência regional de transição justa antes da 

cimeira climática regional planeada. 
Este evento regional liderado por sindicatos socializaria o conceito de 
transição justa entre uma ampla gama de trabalhadores e contribuiria 
para os planos que a Comissão apresentará na COP26. 
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5. CONCLUSÃO 

 
A Comissão Climática de Yorkshire e Humber planeia “apoiar, orientar e acompanhar 
a realização de ações climáticas ambiciosas em toda a região”, enfatizando a 
importância de uma transição justa e inclusiva.52 Este relatório descreve alguns dos 
desafios e oportunidades específicos de Yorkshire e Humber ao traçar um caminho 
para um futuro de baixo carbono. Dado o grande número de empregos dependentes da 
indústria intensiva em energia, é crucial que este caminho seja co-concebido com os 
trabalhadores e as comunidades envolvidas. A transição justa não acontecerá sozinha. 
Requer um planeamento cuidado e recursos ou provavelmente será visto pelos 
trabalhadores como um gesto simbólico. Não acontecerá da noite para o dia, e é por 
isso que explicámos que devemos investir nas novas competências, indústrias e 
empregos de baixo carbono já existentes, bem como eliminar ou adaptar setores 
poluentes. 
   
Grande parte do atual impulso para descarbonizar é liderado pelos grandes 
empregadores e emissores industriais da região. O seu imperativo de lucro distorce os 
planos para soluções tecnológicas, principalmente CAC e hidrogénio azul, que não 
serão implantados até meados da década de 2020, no mínimo. Algumas dessas 
indústrias serão fundamentais para a transição de baixo carbono e precisam de apoio 
urgente para descarbonizar e proteger empregos, por exemplo, a indústria siderúrgica 
que emprega 8.000 pessoas em Yorkshire e Humber. Além disso, existem oportunidades 
claras para compensar as perdas de empregos relacionadas com a COVID-19, apoiando 
a capacidade de manufatura da região para abastecer projetos essenciais para uma 
recuperação de baixo carbono, incluindo a mudança para autocarros elétricos e a 
expansão do transporte de massas. Mas isto não significa que toda indústria poluidora 
deva ser sustentada pela promessa de tecnologias de emissões negativas, especialmente 
onde existem alternativas óbvias. 
   
Dada a necessidade de reduzir drasticamente as emissões nesta década, sugerimos que 
uma abordagem de precaução não dependa excessivamente dessas soluções, mas avalie 
honestamente quais indústrias devem ser apoiadas para se adaptarem e quais devem ser 
eliminadas como parte da transição. Os trabalhadores deste último grupo devem ser 
apoiados noutros setores, sem perda de termos e condições. A criação de empregos e a 
oferta de competências devem ser orientadas para o trabalho urgente de renovação de 
edifícios, instalação de energia renovável, melhoria do transporte público e 
infraestrutura ativa de viagens, restauração da natureza e redução de resíduos por meio 
de uma economia mais circular. Além disso, usamos uma definição mais ampla de 
empregos verdes para incluir setores de baixo carbono, como saúde, cuidados e 
educação – empregos que a pandemia revelou serem cruciais para sustentar a nossa 
sociedade, mas que lamentavelmente são subvalorizados. Criar novos empregos nestes 
setores e garantir que sejam seguros e pagos decentemente não é apenas essencial para 
uma recuperação verde, mas também tem os benefícios de contribuir para uma 
economia mais saudável, justa e resiliente.
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