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1. Introdução

O B J E T I V O,  D E S T I N ATÁ R I O S  E   CO N T E Ú D O  D O  G U I A

Este guia destina-se a empregadores e empregados da indústria metalúrgica num sentido mais amplo, que inclui 
principalmente:

• metalurgia 

• fundições

• produção de peças metálicas 

• produção de máquinas e dispositivos (máquinas-ferramentas, máquinas agrícolas, turbinas, bombas, peças 
de máquinas...

• indústria automobilística

O guia visa ajudar as empresas a implementar o Acordo Verde Europeu adotado pela União Europeia de uma forma 
que leve em consideração os direitos e a proteção dos interesses dos trabalhadores, ou seja, para implementar uma 
transição justa para uma economia neutra em relação ao clima.

No Capítulo 1 explicamos o que é a ideia do Acordo Verde Europeu, a que se refere a transição verde no setor e como 
será a influência no mercado de trabalho e o que significa a sua implementação correta. 

No Capítulo 2 estamos considerando postulados e soluções de Acordo Verde Europeu que são importantes para 
a transição verde na indústria e referem-se a: eficiência energética, transição energética, transição para uma econo-
mia circular e prevenção da poluição, transição para tecnologias de produção neutras em termos climáticos e adap-
tação das operações das indústrias relacionadas com os transportes aos objetivos da mobilidade de baixa emissão. 
Além disso, indicamos que tipos de atividades devem ser realizadas pelas empresas em determinadas áreas e lista-
mos os desafios que a indústria enfrentará em relação à implantação do Acordo Verde Europeu.

Estão listados neste capítulo ss mais importantes estratégias, planos e atos jurídicos da UE. a versão eletrônica do 
guia contém ligações para documentos de origem, onde os leitores podem encontrar informações detalhadas. Convi-
damo-lo a ler esses documentos, bem como seguir as últimas informações no site da Comissão Europeia sobre a fase 
das atividades relacionadas com o Acordo Verde Europeu. 

No Capítulo 3 estão listados exemplos de soluções quais empresas do setor metalúrgico podem aplicar na imple-
mentação do Acordo Verde Europeu. São caracterizados por diferentes níveis de complexidade de implementação. 
Neste capítulo indicamos quais mudanças significativas para os funcionários podem estar relacionadas com a intro-
dução de soluções para a implementação do Acordo Verde Europeu, e apresentamos caminhos para mitigação de 
possíveis efeitos negativos nesse domínio.

No Capítulo 4 passamos ao processo de planejamento e implementação da transição verde na empresa. Na primeira 
parte consideramos princípios de planejamento do processo. Eles são uma diretriz para o empregador e, ao mesmo 
tempo, uma ferramenta para os funcionários que contém requisitos para o empregador. Então falamos sobre o processo 
de transição verde passo a passo – desde a fase inicial, passando pelo planejamento, implementação e monitoramento 
até a avaliação – incluindo a participação dos funcionários e as formas de participação recomendadas em cada fase.

Os dois capítulos seguintes são dedicados a uma explicação detalhada da participação dos funcionários no processo 
de transição verde. No Capítulo 5, os leitores encontrarão uma breve visão geral de direitos trabalhistas em conexão 
com a participação dos garantidos pela lei europeia; função qual as organizações de funcionários podem e devem 
ter na transição verde ao nível da empresa, de acordo com as recomendações da CES, bem como as formas básicas 
de participação.
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No Capítulo 6 apresentamos plano de inclusão de funcionários no processo de implementação das metas de Acordo 
Verde Europeu na empresa. Explicamos por que os funcionários devem ser envolvidos no planejamento e implemen-
tação da transição verde e os passos que levam a ela e, portanto, pelo que os funcionários devem se esforçar. Então 
indicamos em que atividades os funcionários podem e devem ser envolvidos e de que forma eles deveriam participar.

No final, no Capítulo 7 estamos falando sobre mecanismos de monitoramento de processos da transição verde e so-
bre avaliação de seus resultados. Este Capitúlo contém um conjunto de ferramentas que pode ser usado para isso: 
um esquema de avaliação e uma lista de indicadores que permitem avaliar a implementação do Acordo Verde Euro-
peu em três dimensões: ambiental-climática, social (relacionada aos funcionários) e aquela relacionada à qualidade 
do processo e participação dos funcionários.

Convidamo-lo também a conhecer os módulos do Acordo Verde Europeu, que foram desenvolvidos no âmbito do pro-
jeto “Let’s Get Green”, disponível em http://startandgo-ewc.com/courses/lets-green-portugues e que servem como 
uma espécie de complemento a este guia.

O  ACO R D O  V E R D E  E U R O P E U  E   O  S E U  CO N T E X TO

A mudança climática é um fato e uma ameaça global às economias e sociedades. Portanto, talvez o desafio contempo-
râneo mais importante seja mitigar as mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, construir resiliência aos seus efeitos.

A Organização Internacional do Trabalho indica que a cada ano, até 2030, perderemos 2,2% do tempo total de traba-
lho no mundo – o que é equivalente à produtividade de 80 milhões de empregos em tempo integral – porque as altas 
temperaturas impossibilitarão o trabalho ou os trabalhadores serão forçados a trabalhar mais lentamente. Ao mesmo 
tempo, cerca de 1,2 bilhão de empregos (40%) em todo o mundo dependem de um ambiente saudável e estável.1 

A resposta da União Europeia a este desafio e às obrigações decorrentes do Acordo de Paris adotado na Cimeira do 
Clima da ONU em 2015 é o Acordo Verde Europeu.

O Acordo Verde Europeu (AVE) é uma estratégia de crescimento para alcançar a neutralidade climática nos países 
da UE até 2050, que ao mesmo tempo implica dissociar o crescimento econômico do consumo de recursos. Os ob-
jetivos do Acordo Verde Europeu devem ser implementados para que a economia da UE se mantenha a longo prazo 
competitiva e que nenhuma pessoa ou região não serão negligenciadas.

O Acordo Verde visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa da energia, transporte, indústria e agricultura e au-
mentar a absorção de gases da atmosfera por florestas e solos (por exemplo, expandindo a rede de áreas protegidas, 
restaurando ecossistemas e recursos naturais florestais e limitando o uso de biomassa florestal para metas de energia).

O objetivo da UE de alcançar a neutralidade climática é vinculativo para os estados-membros com base na re-
gulamentação do Regulamento Climático Europeu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELE-
X%3A52020PC0080. Os Estados têm a obrigação de agir para atingir esse objetivo, e o regulamento especifica que 
isso deve ser feito de forma justa e solidária.

A busca da neutralidade climática determinou o curso de ação na política europeia por muitos anos. Graças a isso, 
a política torna-se previsível, que é de fundamental importância para investidores e empresários.

1  ILO (2019)

http://startandgo-ewc.com/courses/lets-green-portugues
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/ALL/?uri=CELEX:52020PC0080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/ALL/?uri=CELEX:52020PC0080
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Até 2030, a União Europeia precisa alcançar uma redução de pelo menos 55% nas emissões de gases de efeito estufa 
(GEE) em comparação com os níveis de 1990. Esse objetivo intermediário também está incluído na Lei do Clima. a lei 
também estabelece como será definida a meta para 2040. O regulamento prevê ainda:

• alinhamento com os objetivos climáticos de todas as políticas da União Europeia, bem como

• o desenvolvimento de diretrizes em cooperação com indústrias individuais, ou seja, maneiras de alcançar 
a neutralidade climática em setores econômicos individuais.

O Acordo Verde Europeu é implementado através de um pacote de mudanças nas estratégias e regulamentos da UE 
e novas iniciativas, conhecido como “Ready for 55” (Apto para 55) https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/
green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/ e através do sistema de financiamento adotado no âmbito 
do Plano de Investimento do Acordo Verde Europeu (PIPEE) https://europa.rs/the-european-green-deal-sets-out-
-how-to-make-europe-the-first-climate-neutral-continent-by-2050/?lang=en que prevê fundos de investimento para 
o Acordo Verde Europeu no valor de mil bilhões de euros.

Alcançar a neutralidade climática requer uma redução radical das emissões de gases de efeito estufa, principalmente 
dióxido de carbono, e, portanto, a descarbonização da economia. a fonte mais importante de emissões de CO2 cau-
sada pelo homem é a queima de combustíveis fósseis. Em 2019, a dependência da economia da UE da importação, 
importação de carvão mineral era de 70%, de gás natural de 90% e de petróleo de 97%, e o valor da importação destas 
fontes de energia atingiu 363 mil bilhões de euros, o que corresponde a 2,6% do PIB europeu, ou seja, o custo no valor 
de mais de 9 milhões de empregos na Europa.2 
Devido a interrupções no mercado mundial de energia causadas pela invasão da Ucrânia pela Rússia, a Comissão Eu-
ropeia adotou o plano REPoverEU em maio de 2022. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/euro-
pean-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_pt . Ele implica a aceleração da tran-
sição energética e livrar-se da dependência dos combustíveis fósseis russos. Este objetivo deve ser alcançado através 
da poupança de energia, diversificação da oferta de energia e introdução mais rápida de fontes de energia renováveis, 
a fim de substituir os combustíveis fósseis nas residências, na indústria e na energia. Isso significa a aceleração das 
atividades realizadas dentro do Acordo Verde Europeu. 

D I R E ÇÕ E S  DA  T R A N S I Ç ÃO  V E R D E  N A  I N D Ú S T R I A 

Os objetivos do Acordo Verde Europeu devem ser alcançados, entre outras coisas, graças à transição verde na indús-
tria, que no setor metalúrgico implica:

•  aumento da eficiência energética de processos e produtos

• uso da energia de fontes de baixo carbono

• transição de um modelo de gestão linear (cavar, produzir, usar, deitar fora) para a economia circular (uso 
eficiente e renovação contínua de recursos)

• transição para tecnologias de produção neutras para o clima, especialmente em setores de uso intensivo de energia.

• e no caso de ramos industriais relacionados ao transporte, entre outros, na indústria automobilística adap-
tação dos negócios ao desenvolvimento de uma mobilidade inteligente e amiga do ambiente e do clima.

Política industrial europeia https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/section/192/industrijska-politika-energetska-
-politika-i-politika-na-podrucju-istrazivanja implica a transição industrial bidirecional (transição gêmea), o que é a ligação 
da transição verde com a transição digital. Graças a isso, será mais fácil atingir os objetivos do Acordo Europeu Verde e, ao 
mesmo tempo, construir a competitividade da indústria europeia na era da revolução industrial 4.0, que diz respeito prin-
cipalmente respeito à digitalização. Espera-se que a transição digital ajude a alcançar a descarbonização e a transição para 
uma economia circular, aumente a produtividade e permita que os funcionários adquiram novas habilidades.

2 Dados do Eurostat retirados de: https://www.eeas.europa.eu/eeas/energy-prices-european-green-deal-and-eu-foreign-and-securi-
ty-policy_en

https://www.consilium.europa.eu/hr/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
https://www.consilium.europa.eu/hr/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
https://europa.rs/the-european-green-deal-sets-out-how-to-make-europe-the-first-climate-neutral-continent-by-2050/?lang=en
https://europa.rs/the-european-green-deal-sets-out-how-to-make-europe-the-first-climate-neutral-continent-by-2050/?lang=en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_hr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_hr
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hr/section/192/industrijska-politika-energetska-politika-i-politika-na-podrucju-istrazivanja
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hr/section/192/industrijska-politika-energetska-politika-i-politika-na-podrucju-istrazivanja
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I M PAC TO  DA  T R A N S I Ç ÃO  N O  M E R C A D O  D E  T R A B A L H O 

A transição para uma economia descarbonizada, energeticamente eficiente e eficiente em recursos é um enorme 
desafio que, entre outras coisas, exige mudanças industriais e tecnológicas de longo alcance, bem como uma mu-
dança radical nos modelos de produção e consumo. Ao mesmo tempo, a transição traz muitas vantagens: melhoria 
do meio ambiente (e, portanto, das condições de vida) e menor pressão sobre seus recursos, maior independência 
energética e de matéria-prima, além de uma chance para o desenvolvimento de inovações e know how tecnoló-
gico da Europa. O processo de transição requer uma estrutura de política pública estável. a CES salienta que são 
necessárias se quisermos criar e salvar os empregos neste processo.3 Essa estrutura de longo prazo e de várias 
décadas é fornecida pelo Acordo Verde Europeu. Ela facilita a previsão de tendências e a preparação adequada dos 
funcionários para as mudanças no mercado de trabalho e oferece a oportunidade para os sindicatos participarem 
da criação da política climática.

Como resultado da transformação verde da economia, um emprego será extinto, mas outro será aberto em seu lugar, 
e haverá novos empregos que exigirão novas habilidades e competências. Novos empregos estarão ligados a inves-
timentos em fontes de energia renováveis e uso eficiente de energia. Os investimentos serão feitos em produção, 
maquinário, transporte, utilidades, construção e cadeias de suprimentos associadas a essas indústrias. Aumentará 
o número de empregos para trabalhadores altamente qualificados, assim como a demanda por mão de obra de mé-
dia e baixa qualificação, que pode estar associada a condições mais precárias ou maiores riscos à saúde e segurança 
(por exemplo, na reciclagem).

Estima-se que as medidas que levem a uma redução de 55% das emissões de gases com efeito de estufa na União 
Europeia até 2030 poderão levar a um aumento líquido de empregos até 884.000. Além disso, se todos os países 
cumprirem os indicadores climáticos adotados, a implementação do pacote “Ready for 55” pode levar a um aumento 
do emprego em indústrias de uso intensivo de energia, por exemplo, na indústria de metais ferrosos, até 77%.4

CO M O  G A R A N T I R  U M A  T R A N S I Ç ÃO  J U S TA  ( J U S T  T R A N S I T I O N )

Os objetivos do Acordo Verde Europeu devem ser implementados de forma a garantir a transição justa para uma 
economia neutra em termos de clima. Princípios da transição justa5 são:

• Promover ativamente a descarbonização (retardar a descarbonização não é justo)

• Evitar o bloqueio de carbono (carbon lock-in), ou seja, decisões que limitam oportunidades futuras de redu-
ção de emissões

• Apoiar as regiões afetadas pela transição

• Apoiar os funcionários, suas famílias e a comunidade em geral afetada pelo fechamento de fábricas ou res-
trições ao seu trabalho

• Eliminar os danos ao meio ambiente e garantir que os custos não sejam transferidos do setor privado para 
o público (princípio “poluidor-pagador”)

• Actividades que lidam com o problema das desigualdades económicas e sociais

• Garantir um processo de transição inclusivo e transparente

3 CES (2018)
4 Asikainen, T. et al (2021)
5 Atteridge, A., C. Strambo (2020)
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2. O Acordo Verde Europeu na Indústria é: 

Á R E A S  E   M E I O S  D E  I M P L E M E N TAÇ ÃO  D OACO R D O  V E R D E  E U R O P E U

Uma ferramenta horizontal que apoia a redução das emissões de CO2 da indústria na União Europeia é o Comércio 
Europeu de Licenças de Emissão (CELE) – um sistema para negociar licenças de emissão de CO2, que abrange a energia 
e a indústria e será alargado aos transportes e à construção.

Os elementos do Acordo Verde Europeu relativos a áreas individuais de transição verde na indústria e os tipos de 
atividades que as empresas podem e devem realizar são discutidos abaixo (exemplos detalhados são fornecidos no 
Capítulo 3).

1. Eficiência energética

Objetivos para a UE: redução do consumo final de energia em 36% em toda a economia até 2030; redução do consu-
mo de energia primária em 39% face à previsão para 2020, o que, de acordo com a nova metodologia, corresponde 
a um aumento da eficiência energética de 9%. No âmbito do programa RePOWEREU, propõe-se aumentar esta meta 
para 13%.
Meta para cada país: 1,5% de economia de energia na economia geral. No âmbito do programa RePOWEREU, pro-
põe-se aumentar esta meta para 2%.

O Acordo Verde Europeu concentra-se no aumento da eficiência energética em setores com uso intensivo de energia: 
energia, setor produtivo (incluindo a indústria metalúrgica) e construção.

Processos industriais com uso intensivo de energia estão associados ao alto consumo de energia, o que leva a custos 
mais elevados. Como parte do Acordo Verde Europeu, UE apoia o desenvolvimento de novas tecnologias de pou-
pança de energia.

A União Europeia promove produtos energeticamente eficientes através da obrigação de rotulagem (que abrangerá 
não só o aspecto energético, mas também a maior variedade possível de produtos – ver ponto 3 abaixo).

As empresas do setor metalúrgico podem melhorar sua eficiência energética através: da otimização do processo 
produtivo, da recuperação de energia, da utilização de tecnologias e dispositivos que poupam energia, bem como 
da melhoria da eficiência energética das infraestruturas técnicas e não técnicas (edifícios, condutas). e as empresas 
podem contribuir para a redução do consumo final de energia produzindo produtos energeticamente eficientes.
 
 
2.   Transição energética – mudança para energia de fontes de baixa emissão

Objetivos para a UE: 
na economia geral: aumentar a participação de energia de fontes renováveis para 40%, dentro da proposta do Re-
POWEREU de aumentá-la para 45%;
em edifícios: 49% de participação de fontes de energia renovável até 2030; aumentar a participação de fontes de 
energia renováveis em 1,1% ao ano (para aquecimento e refrigeração); (indicativo) aumentar em 2,1% ao ano a par-
ticipação de fontes de energia renováveis e resíduos de calor e frio em edifícios municipais.
na indústria: aumentar uso de fontes renováveis de energia em 1,1% ao ano; 50% do hidrogênio usado na indústria, 
independentemente da finalidade, deve ser produzido a partir de fontes de energia renováveis.

Os combustíveis utilizados em todos os setores (não apenas no transporte) serão certificados e rastreáveis.
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Para atender à demanda por energia limpa, o Acordo Verde Europeu prevê o aumento da potência da energia basea-
da em fontes renováveis e sua integração no sistema energético. Para esse fim, apoia-se o desenvolvimento de redes 
inteligentes, a modernização das redes energéticas e o aumento da capacidade de armazenamento de grandes quan-
tidades de energia, bem como novos rumos: o uso de hidrogênio renovável e6 o desenvolvimento da infraestrutura 
de hidrogênio e sua integração com as redes existentes, bem como o desenvolvimento de redes de energia marítima.

De acordo com a Estratégia de hidrogênio https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0301, 
no período de 2024-2030, a capacidade instalada de eletrolisadores para produção de hidrogênio deve atingir pelo menos 
40 GV. O hidrogênio renovável se tornará parte de um sistema integrado de energia, portanto estará disponível para 
a indústria siderúrgica, de carga, transporte ferroviário e marítimo. O hidrogênio será produzido próximo aos usuários ou 
fontes de energia renovável. No período 2030-2050, as tecnologias de produção de hidrogênio renovável devem estar 
prontas para aplicação em grande escala, sempre que outras soluções forem impraticáveis ou caras.

As empresas devem lutar pela descarbonização das fontes de energia que utilizam, ou seja, para aumentar a quota 
de energia renovável, que se tornará amplamente disponível graças ao Acordo Verde Europeu. Devem também ana-
lisar a possibilidade de utilizar o calor residual de processos industriais para aquecimento de edifícios em redes locais 
de serviços públicos.

 
3.   Transição para uma economia circular e prevenção da poluição

Objetivos para toda a UE: 
até 2050, reduzir a poluição a um nível que não seja considerado prejudicial à saúde e aos ecossistemas naturais 
e não exceda a capacidade do planeta de lidar com esses poluentes;
até 2030, reduzir o impacto da poluição do ar na saúde humana (mortalidade) em 55%; percentual reduzido de pes-
soas expostas ao ruído causado pelo trânsito (em 30%); número de ecossistemas cuja biodiversidade está ameaçada 
pela poluição do ar (em 25%)

Na economia circular, materiais e matérias-primas que entram em circulação permanecem nele e são reaproveita-
dos em vez de acabarem no meio ambiente como resíduos e poluição. Os recursos biológicos não são usados mais 
rapidamente do que a velocidade da sua renovação, e a energia vem de fontes renováveis. Os princípios da eco-
nomia circular devem ser implementados em todas as etapas da cadeia de valor: do design à produção, passando 
pelos consumidores, operação e gestão do produto.

Novo plano  de  ação  para  a  economia  circular https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A-
52015DC0614 prevê a transição para produtos sustentáveis, incluindo design de produto apropriado (Eco Design).

Os produtos são projetados para serem mais duráveis e reparáveis, atualizados, reutilizáveis e fáceis de reciclar. Os 
consumidores terão o direito garantido de reparação e o direito de serem informados sobre o impacto dos produtos 
e serviços no ambiente e no clima. Os produtos descartáveis devem ser eliminados e substituídos por produtos durá-
veis e reutilizáveis. Os materiais reciclados devem ter maior participação na produção de novos produtos.

6 ou seja hidrogênio produzido (1) por eletrólise da água, para o qual foi utilizada eletricidade de fontes renováveis, ou (2) no 
processo de reforma de biogás ou conversão bioquímica de biomassa, desde que os requisitos de sustentabilidade sejam 
atendidos (sustainability).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614


10

De acordo com o  Plano  de  ação  para  poluição  zero https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=cele-
x%3A31987L0217, os produtos e serviços devem ser concebidos de forma que a poluição não ocorra em nenhuma 
fase do seu ciclo de vida (produção, entrega, utilização e eliminação). Se não puderem ser evitados, devem ser mi-
nimizados e sua quantidade controlada. a poluição resultante deve ser eliminada e os danos causados devem ser 
reparados e compensados de acordo com o princípio do “poluidor-pagador”.

Diretiva de design ecológico https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=celex%3A32009L0125 será alarga-
da a produtos não relacionados com a energia. Os produtos precisarãoter os rótulos relacionados ao seu impacto no 
clima e no meio ambiente. a UE irá introduzir uma metodologia padronizada para a pegada ecológica dos produtos 
e a pegada ecológica das organizações, a fim de evitar falsas alegações das empresas sobre seu impacto ambiental. 

Todos os produtos de construção, incluindo produtos de aço estrutural serão cobertos por requisitos únicos de pega-
da ecológica de acordo com o Regulamento sobre produtos de construção. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
PT/TXT/?uri=celex%3A32011R0305 

Haverá passaportes de produtos digitais para rastrear as informações do produto ao longo de seu ciclo de vida.

Está prevista a Implementação adicional de responsabilidades estendidas do produtor (que atualmente se refere 
a resíduos de embalagens, resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, resíduos de baterias e acumuladores 
e resíduos de veículos).

Objetivos e soluções detalhadas para apoiar a economia circular serão adotadas para as seguintes áreas: plásticos; 
têxteis; lixo elétrico e eletrônico (e-waste); alimentos, água e nutrientes; embalagem; baterias e veículos; edifícios 
e construção.

Produção de baterias e de materiais para sua produção terão de atender aos requisitos de baixa pegada de carbono 
e respeito aos direitos humanos, bem como às normas sociais e ambientais. Serão introduzidos requisitos relativos a: 
eficiência da bateria, durabilidade e rotulagem e quota mínima dos metais reciclados: cobalto, chumbo, lítio e níquel, 
também a coleta de baterias portáteis e seus resíduos, bem como o sistema de registo de baterias.

Embalagem deve atender ao requisito de custo-benefício de reutilização ou reciclagem até 2030. O Acordo Europeu 
Verde também visa limitar o uso excessivo de embalagens.

Ao emitir as  licenças  integradas para plantas industriais (IPPC) de acordo com a Diretiva de Emissões Industriais 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32010L0075%E2%80%8B+2, as melhores técnicas dis-
poníveis (MTD) terão em conta os princípios da economia circular e as práticas de redução da poluição.

O Acordo Verde Europeu apoia tecnologias revolucionárias e soluções de sistemas – como simbiose industrial e ca-
deias de suprimentos circulares, onde resíduos ou subprodutos de uma indústria ou pequenas e médias empresas 
(PMEs) tornam-se matérias-primas para outro setor.

As PMEs poderão cooperar no domínio da economia circular no quadro da Rede Europeia de Empresas e Centro 
Europeu de Conhecimento sobre Gestão Eficaz de Recursos https://een.ec.europa.eu/ .

Parceria para Aço Limpo, (Clean Steel Partnership) https://www.esstep.eu/assets/Uploads/200715-CSP-Roadmap.pdf 
estabelecido pela Comissão Europeia, visa responder à questão de como apoiar tais tecnologias e soluções na indús-
tria do aço. a ideia é reduzir o armazenamento e o descarte de água a quase zero até 2050.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A31987L0217
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A31987L0217
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=celex%3A32009L0125
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex:32011R0305
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex:32011R0305
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex:32010L0075
https://een.ec.europa.eu/
https://www.estep.eu/assets/Uploads/200715-CSP-Roadmap.pdf
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As empresas devem projetar seus produtos de forma a (1) prolongar o seu ciclo de vida, garantindo que são duráveis, 
reparáveis, remanufaturados e melhorados; (2) que podem ser facilmente reciclados (3) que são materialmente efi-
cientes na produção e operação (3) que são energeticamente eficientes na produção e operação (4) que minimizam 
a quantidade de resíduos e poluição gerados durante seu ciclo de vida.
Para a produção, deve ser utilizada e aumentada a participação de materiais secundários, otimizando o processo de 
produção em termos de recursos utilizados. Assegurar a recolha de materiais em cooperação com outras empresas 
e indústrias.

4.     Transição para tecnologias de produção neutras em termos de clima 

O Acordo Verde Europeu apoia o desenvolvimento e implementação de tecnologias revolucionárias (entre outras 
para fontes de energia renovável, indústrias de uso intensivo de energia, armazenamento de energia e captura, 
uso e armazenamento de dióxido de carbono (CCUS)) por meio dos seguintes instrumentos financeiros: Mecanis-
mo de Recuperação e Resiliência (RRF) https://ec.europa.eu/info/recovery-and-resilience-facility_pt, Fundo de 
Inovação https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_pt, Fundo Invest UE 
https://investeu.europa.eu/index_pt,  IPCEI  (projetos de interesse comum europeu) https://competition-policy.
ec.europa.eu/state-aid/legislation/modernisation/ipcei_pt. Nas regiões cobertas por planos territoriais para tran-
sição justa estarão disponíveis Fundos adicionais do Mecanismo de Transição Justa  https://ec.europa.eu/info/
strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition_pt. Além disso, as 
empresas também podem se beneficiar de financiamento e assistência do Conselho Europeu de Inovação (EIC). ht-
tps://eic.ec.europa.eu/index_en, que funciona dentro do programa Horizonte Europa https://ec.europa.eu/info/
funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_pt, onde 70% do orçamento é destinado 
às pequenas e médias empresas.

As empresas devem implementar as tecnologias de produção neutras para o clima que, graças ao apoio do Acordo 
Verde Europeu, aparecerão no mercado. Além disso, as empresas podem desenvolver tais tecnologias em projetos 
financiados no âmbito doAcordo Verde Europeu, bem como receber recursos para sua aplicação nas regiões incluídas 
nos planos territoriais de transição justa do Fundo para a Transição Justa.

 
5.  Adequar as atividades das indústrias relacionadas ao setor de transporte aos objetivos  

de mobilidade de baixa emissão

Objetivos para toda a UE:
até 2050 reduzir as emissões de gases nocivos dos transportes em 90%
até 2030, reduzir as emissões de automóveis de passageiros em 55% e as emissões de veículos comerciais em 50%

O Acordo Verde Europeu, entre outras coisas, implica uma maior utilização de veículos com emissões zero e o acesso 
a opções alternativas de transporte ecológico (num sistema de transporte combinado, ou seja, ligando diferentes 
modos de transporte e proporcionando uma rede de transportes melhor e mais acessível). Mais pessoas precisam 
viajar de trem e ir trabalhar em transporte público ou meio de transporte ativo. Uma grande parte do transporte de 
mercadorias também pode ser desviada para o transporte ferroviário.

A eletrificação desempenhará um papel importante na redução das emissões do tráfego rodoviário, com descarbo-
nização paralela da produção de energia elétricae e desenvolvimento de infraestrutura para carregamento de carros 
elétricos e reabastecimento com hidrogênio.

Emissões de CO2 do transporte serão abrangidos pelo Regime de Comércio de Emissões (ETS). Até 2035, todos os 
automóveis de passageiros e vans devem ter zero emissões e, até 2050, quase todos os ônibus e veículos de carga. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_hr
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_en
https://investeu.europa.eu/index_en
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/modernisation/ipcei_en
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/modernisation/ipcei_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-
https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_en
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Emissões de CO2 do transporte serão abrangidos pelo Regime de Comércio de Emissões (ETS). Até 2035, todos os 
carros depassageiros e vans devem ter zero emissões e, até 2050, todos os ônibus eveículos de carga.

As empresas podem reduzir as emissões do transporte através de medidas de otimização e mudança para veículos 
com emissão zero de gases nocivos. As empresas da indústria automóvel terão de passar à produção de veículos com 
emissão zero de gases nocivos. 

 
D E S A F I O S  PA R A  O   S E TO R  M E TA LÚ R G I CO

As indústrias de uso intensivo de energia, como o setor metalúrgico, serão particularmente sensíveis às mudanças 
relacionadas à transição verde. a transição pode resultar na diminuição da demanda por alguns produtos e, ao mes-
mo tempo, aumentar os custos relacionados à necessidade de atender a padrões mais rígidos de proteção climática. 

A fim de limitar os custos crescentes das emissões de CO2, as empresas devem descarbonizar a produção. Em algumas 
indústrias, como a produção de aço, a descarbonização dependerá da disponibilidade de energia livre de carbono 
a preços acessíveis e de tecnologias neutras para o clima. As empresas podem alcançar reduções nas emissões de CO2 
reduzindo o consumo de energia e materiais, o que aumentará a eficiência e trará benefícios econômicos. Isso exigirá 
a otimização do processo produtivo e, muitas vezes, investimentos significativos em novas tecnologias e dispositivos, 
e até mesmo a substituição do parque de máquinas.

Um grande desafio na transição para uma economia circular será mudar a filosofia de design do produto para esten-
der seu ciclo de vida, bem como mudar o modelo de negócios em que a empresa ganhará dinheiro através da vida útil 
estendida do produto, não aumentando a vendas de novos produtos. Será necessária uma cooperação mais estreita 
com clientes (usuários do produto) e empresas que criam uma cadeia de valor na circulação de recursos e materiais. 
O desafio neste ciclo será a disponibilidade de matérias-primas secundárias (por exemplo, resíduos) para a produção.

As mudanças terão de ser acompanhadas pelo desenvolvimento do mercado de novos produtos amigos do clima.

Devido à dimensão do desafio, o processo de mudança relacionado com a implementação do Acordo Verde Europeu 
terá de ser bem pensado e de longo prazo e envolver todas as partes interessadas desde o início. Essa abordagem per-
mitirá que as empresas façam uma transição verde e, ao mesmo tempo, permaneçam competitivas no longo prazo, além 
de minimizar o impacto negativo das mudanças no emprego e, em alguns casos, aumentar o número de funcionários.

 
3.  Implementação do Acordo Europeu Verde, ou seja,  

a transição verde numa empresa
P O R  Q U E  A   I M P L E M E N TAÇ ÃO  D O  ACO R D O  V E R D E  E U R O P E U  É  I M P O R TA N T E 

As empresas não podem ignorar o Acordo Verde Europeu devido a inúmeros fatores, dentre os quais podemos listar:

• Obrigações legais – introdução de critérios relacionados com a economia circular para definição das me-
lhores técnicas disponíveis (MTD) no âmbito das licenças integradas (IPPC), introdução de requisitos para 
a participação de materiais reciclados na produção;

• Aumento dos custos de manutenção de atividades icom alto consumo de energia (ETS, taxa de dióxido de carbono);

• Acesso a fundos para financiamento de investimentos – preferências dos investidores, critérios de financia-
mento verde na UE com base na classificação das atividades (taxonomia sustentável https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0188 );

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0188
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0188


13

• Definir tendências pelos grandes jogadores. Grandes empresas adotaram estratégias de desenvolvimento 
com zero e baixas emissões de dióxido de carbono e transição para um modelo de economia circular – seus 
fornecedores e contratados terão de se adaptar aos padrões que lhes impõem;

• Vantagem da concorrência. No mercado verde, os pioneiros das soluções verdes terão a melhor posição; 
o chamado vazamento de emissões de CO2 em conexão com a importação de mercadorias de países fora da 
UE, onde as regulamentações de emissões são menos rígidas, será regulada pelo mecanismo de equalização 
de fronteiras (imposto de dióxido de carbono sobre mercadorias importadas), o chamado CBAM.

E X E M P LO S  D E  S O LU ÇÕ E S  PA R A  A   I M P L E M E N TAÇ ÃO  D O  ACO R D O  V E R D E  E U -
R O P E U  N O  S E TO R  M E TA LÚ R G I CO

Abaixo estão exemplos de soluções que as empresas do setor metalúrgico podem implementar como parte da 
transição verde. Algumas delas, como otimização e uso eficiente de energia, têm ampla aplicação e não exigem 
mudanças revolucionárias da empresa. a situação é diferente no caso do ecodesign e das soluções avançadas 
relacionadas com a circularidade, que implicam uma mudança no modelo de negócio da empresa, embora aqui 
também existam boas práticas que podem ser modificadas. Por sua vez, a possível extensão da descarbonização 
das fontes de energia utilizadas pela empresa dependerá da disponibilidade e acessibilidade de energia de fon-
tes renováveis, incluindo hidrogênio renovável, que aumentará significativamente. As possibilidades de redução 
da pegada de carbono e da pegada ecológica na indústria dependem também da disponibilidade de tecnologias 
neutras em termos climáticos que estão sendo intensamente desenvolvidas e para as quais podem contribuir as 
próprias empresas, utilizando as opções de financiamento previstas no Acordo Europeu Verde e entrando em coo-
peração com universidades e outros centros de pesquisa.

Descarbonização do processo tecnológico e das fontes de energia

Na indústria siderúrgica, a descarbonização significa:

• fusão de aço a partir de resíduos usando um forno elétrico a arco (EAF) com base na eletricidade descarbo-
nizada e

• transição futura – dependendo da disponibilidade de tecnologias apropriadas – para novas formas de pro-
dução de aço primário de baixo carbono, tais como:

 ᠀ redução direta de hidrogênio (redução direta de hidrogênio) com o uso de hidrogênio renovável

 ᠀ CCUS [Carbon capture, utilization and storage], ou seja, captura, uso e armazenamento de dióxido de 
carbono no processo de produção do aço.

Vantagens: eliminação de emissões de CO2 a e os custos incorridos ao fazê-lo

Eficiência energética da infraestrutura

A empresa pode reduzir sua pegada de carbono reduzindo as perdas de calor e energia geradas por edifícios indus-
triais e técnicos, bem como instalações administrativas que não estão diretamente relacionadas ao processo de pro-
dução. As atividades apropriadas devem ser precedidas de uma auditoria energética.

Exemplos de atividades:

• modernização térmica de edifícios e isolamento de tubulações

• substituição de dispositivos por dispositivos econômicos, aplicação de gerenciamento automático

• introdução da cultura de trabalho adequada na empresa, que consiste no desenvolvimento de hábitos efi-
cientes de economia de energia elétrica e térmica.
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Vantagens: Menor consumo de energia necessário para o aquecimento das salas. Menores defeitos de produção 
e defeitos devido à manutenção de temperatura ambiente adequada em edifícios técnicos e, consequentemente, 
menor consumo de energia e materiais de produção (gases técnicos, produtos químicos, água, tintas e vernizes), e, 
portanto, um aumento da eficiência e competitividade da produção. Essas atividades possibilitam um aumento de 
eficiência, o que possibilita um aumento no volume de produção.

Ecodesign

Ecodesign é uma mudança na filosofia de design que se assemelha à produção LEAN (lean design – uma forma de 
otimização), mas visa reduzir a pegada ecológica e de carbono durante o ciclo de vida do produto. Ecodesign é a base 
de uma economia eficiente em termos de recursos e energia.

Exemplos de atividades:

• design baseado em materiais que requerem menos energia para produzir, o processo gera menos poluição 
e outros processos de usinagem fornecem durabilidade e um ciclo de vida prolongado do produto: vida útil 
mais longa inclui reparo, remanufatura (re-manufacturing), melhoria e reutilização do produto.

• abandono do design modular de mecanismos interligados, um dos quais muitas vezes falha, implica a neces-
sidade de substituir os mecanismos não danificados. Os componentes-chave devem ser projetados de modo 
que o custo do reparo irá encorajá-lo a manter seu produto atual.

• design dos produtos energeticamente eficientes, por exemplo, usando materiais que reduzam o atrito entre 
as peças que trabalham em contato umas com as outras, criando assim menos resistência e consumo de 
energia

• design dos produtos que usam menos recursos no processo de trabalho

• usar estruturas que permitem a fácil reciclagem de materiais de produtos usados que não podem ser repa-
rados ou remanufaturados

Melhoria e aumento do número de reparos de produtos usados durante o ciclo de vida do produto, bem como produ-
tos de remanufatura, são serviços que exigem cooperação com os usuários e organização da coleta de produtos dos 
usuários. a empresa pode fornecer esses serviços como parte de seus negócios e/ou em cooperação com empresas 
externas. Tais serviços devem ser planejados na fase de concepção do produto (design).

Vantagens: Redução do consumo de energia e emissões de CO2 evitando um ciclo de produção completamente novo. 
Redução da pegada de carbono graças a um caminho mais curto para devolver o produto ao cliente (ao mercado). 
a remanufatura é muitas vezes limitada ao mercado local e subcontratados, permitindo assim uma redução da depen-
dência das cadeias de suprimentos globais.

Circularidade

Recuperação de calor e energia

Atualmente, em algumas empresas pode ser realizada a  recuperação de energia dos processos produtivos 
e graças ao desenvolvimento da tecnologia, espera-se que essas possibilidades se expandam ainda mais.

Exemplos de atividades:

• produção de energia elétrica em caldeiras de recuperação de calor

• uso da reação térmica de fundição, refusão, etc., bem como nos processos de preparação de materiais e seu 
aquecimento ou, por exemplo, na secagem.

• uso de materiais refratários de baixa massa na construção
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• Utilização de máquinas e dispositivos equipados com recuperador de calor, que serão utilizados para pré-a-
quecimento em operações posteriores

• uso do calor residual para aquecimento na rede comum (cooperação com as autoridades locais).

Vantagens:  redução da demanda por energia externa (menores custos) e redução da pegada de carbono do produto.

Devolução de materiais residuais do ciclo de produção 

A reintegração de produtos residuais criados no ciclo de produção pode referir-se a produtos químicos, materiais, 
gases técnicos, resíduos de materiais (cavacos, etc.).

Exemplos de atividades:

A implementação da recuperação de resíduos através da análise de processos pode ser implementada em pratica-
mente qualquer setor industrial. Pedaços na indústria de fundição, cavacos em processos de usinagem e resíduos da 
química do material podem ser incorporados ao processo produtivo.

Vantagens: Redução do consumo de materiais e pegada de carbono do produto. Maior independência do forneci-
mento de material de produção.

Aumento da participação de materiais secundários nos produtos

A participação de matérias-primas secundárias na produção de produtos pode ser aumentada por meio da coopera-
ção com outras empresas e indústrias, bem como projetando produtos tendo em conta a reciclagem futura.

Exemplos de atividades:

Inclusão da empresa na cadeia de valor, que inclui a aquisição de matérias-primas secundárias para uso na produção 
e coleta de produtos usados/danificados dos usuários, recuperação e reciclagem de materiais. Tipos individuais de 
atividades podem ocorrer dentro de uma determinada empresa ou por meio de cooperação com empresas externas.

Vantagens: Redução do consumo de matérias-primas primárias graças ao uso de materiais reciclados. Possível encur-
tamento das cadeias de suprimentos em comparação com as matérias-primas primárias.

Simbiose industrial (circularidade interindústrial)

Uso de resíduos gerados no ciclo produtivo de empresas do setor metalúrgico em outras indústrias – aplicação do 
princípio da circularidade que conecta diversos setores.

Exemplos de atividades:

Cooperação com outras indústrias que podem gerenciar resíduos do setor metalúrgico:

• com a indústria química: o uso de óleos usados, gorduras, refrigerantes e outros gases técnicos e produtos 
químicos

• com a indústria da construção: por ex. uso de escória

Vantagens: Reduzir o consumo de matérias-primas primárias, eliminando custos decorrentes da gestão de resíduos 
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Otimização

Otimização no processo tecnológico

A otimização tecnológica pode ser realizada nas seguintes áreas: 

• tratamento termal

• usinagem

• fundição

• processamento de metal por deformação plástica

• soldagem

• outras áreas de processo, incluindo produção nas linhas de montagem (ciclo de produção automatizado).

Exemplos de atividades: 

• análise de todas as operações e sua sequência no processo tecnológico e eliminação de procedimentos 
desnecessários,

• otimização de parâmetros tecnológicos,

• uso de máquinas e dispositivos modernos, bem como ferramentas mais duráveis e adaptação às novas 
condições de trabalho,

• substituição de dispositivos que geram o maior consumo de elergia elétrica com novos dispositivos com alto 
grau de eficiência energética. a indústria metalúrgica atualmente utiliza ferramentas como fornos de trata-
mento térmico, fornos de fundição, máquinas convencionais e controladas numericamente – CNC, máquinas 
industriais de processamento de plástico, máquinas de soldagem, dispositivos a laser, aparelhos de solda-
gem, etc., e muitas ferramentas manuais, por exemplo, ferramentas pneumáticas utilizadas para transporte, 
montagem, finalização, etc.

• aplicação da digitalização. a digitalização pode ser introduzida em muitas áreas: na produção, transporte, 
logística e armazenamento, bem como na documentação tecnológica.

Em controlo da qualidade o uso de métodos digitais e ferramentas de medição modernas permitirão o diag-
nóstico de erros de produção nas etapas iniciais de produção e sua eliminação em processos de produção 
posteriores (incluindo, por exemplo, operações finais desnecessárias de detalhes que faltam), o que levar 
a economias significativas em todos os materiais para produção, consumo de eletricidade e redução de 
emissões de CO2.
O monitoramento digital contínuo do processo tecnológico permite o controle efetivo do tempo e das 
condições de operação da máquina em um determinado processo tecnológico e, portanto, o controlo do 
consumo de energia.
Na exploração do produto (supervisão de máquinas e supervisão de produtos). O diagnóstico on-line do 
estado da máquina pelo usuário permite um planejamento de manutenção que não interfere na produção 
e diagnóstico antes que a qualidade das peças fabricadas seja reduzida, graças ao qual não exigirá trata-
mento adicional que consome energia. O monitoramento on-line pode evitar futuras avarias e reparos que 
consomem energia, transporte ou a necessidade de substituir o produto por um novo. Atualmente, a vigi-
lância digital é usada para máquinas e dispositivos muito caros. Em alguns casos, permite que o fabricante 
intervenha online, o que pode evitar avarias caras que desperdiçam energia.

• uso de materiais específicos naprodução, que permitem prolongar o ciclo de vida dos produtos, para que, 
entre outras coisas, não estraguem e consumam menos energia. Isto aplica-se tanto às atividades ao nível da 
construção como ao nível tecnológico do processo de produção de alta qualidade.
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Vantagens: Redução no consumo de energia, na quantidade de materiais necessários para a produção, consumí-
veis e, portanto, uma redução nas emissões de CO2 e outros poluentes e resíduos (por exemplo, metal, produto 
químico). Reduçãod a taxa de avarias do produto e estensão do seu ciclo de vida graças ao monitoramento digital. 
Custos mais baixos.

Otimização em transporte e logística 

A otimização pode variar desde o transporte dentro da empresa até o transporte no ciclo de vida do produto.

Exemplos de atividades:

• uso de meios de transporte novos e econômicos (veículos, robôs, linhas automatizadas, etc.)

• modernização do ciclo tecnológico em que o transporte ocorre em um sentido mais amplo

• atividades de construção (projetos) que afetam as dimensões, forma e massa do produto, a fim de acomodar 
mais produtos numa carga para transporte.

Vantagens: Economia de energia ao transportar um produto no processo tecnológico, menor consumo de combustí-
vel e emissões de CO2 nos transportes relacionados com a distribuição e armazenamento.

 
CO N S E Q U Ê N C I A S  S O C I A I S  DA  T R A N S I Ç ÃO  V E R D E  PA R A  O S  F U N C I O N Á R I O S

A transição verde implicará diferentes tipos de mudanças que exigirão adaptação adequada dos locais de trabalho 
e preparação adequada dos funcionários, incluindo treinamento de funcionários para as habilidades necessárias (ver 
soluções abaixo). Alguns cenários de transição podem levar a:

• modificações de locais de trabalho (incluindo automação e digitalização de locais de trabalho)

• criação/abertura de novos empregos

• abolição de alguns empregos

No nível estrutural, a transição verde pode levar a:

• transferência de empregos/departamentos/fábricas

• fusões de departamentos/fábricas

• mudança no perfil de negócios do departamento/fábrica

• abolição de alguns departamentos, encerramento de algumas fábricas.
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S O LU ÇÕ E S  E   I N S T R U M E N TO S  PA R A  M I T I G A R  A S  CO N S E Q U Ê N C I A S  S O C I A I S 
N E G AT I VA S  PA R A  O S  F U N C I O N Á R I O S

A empresa deve preparar e implementar as alterações acima descritas, de forma a manter os empregos existentes 
ou proporcionar aos colaboradores novas oportunidades de emprego dentro ou fora da empresa. Para esse fim, deve 
preparar e implementar soluções adequadas.

Deve ser dada prioridade a soluções que possibilitem um trabalho digno, incluindo a criação de novos empregos. Só 
treinamento ou retreinamento às vezes não são suficientes.

As soluções que mitigam as consequências negativas da transição para os funcionários incluem:

• apoio consultivo aos funcionários em cada fase do processo de transição (aconselhamento pessoal, psicoló-
gico e profissional),

• avaliação (revisão) de conhecimentos e qualificações dos funcionários,

• formação dos funcionários adaptada às novas necessidades da empresa (local de trabalho modificado, no-
vos empregos)

• apoio na procura de um emprego internamente (inplacement), ou seja, ajuda a encontrar um novo emprego 
dentro da empresa (esta solução pode ser combinada com retreinamento,

• formação dos funcionários para a empregabilidade, adaptação ao mercado de trabalho (por exemplo, pro-
cura de novas qualificações e profissões decorrentes da transição verde, incluindo a cooperação com as 
autoridades regionais responsáveis por programas de apoio ao desenvolvimento do mercado de trabalho 
e diagnóstico de necessidades nesta área; também pode incluir habilidades para procurar trabalho)

• apoio para encontrar um emprego ou iniciar um negócio fora de empresa, chamado demissão paga 
(outplacement).

• estabelecimento de pequenas e médias empresas (esta solução pode ser aplicada a um grupo de funcioná-
rios que tenham aspirações de negócios; neste caso, o empregador deve ajudar os funcionários a reconhecer 
oportunidades de negócio e preparar um plano de negócios, ajudá-los a adquirir as competências necessá-
rias para o sucesso, fornecer financiamento e aconselhamento em questões financeiras, apoio jurídico e ad-
ministrativo, bem como ajudar através da contratação de diversos serviços – é importante que esta solução 
cumpra os critérios de trabalho digno e não agrave a situação dos funcionários)

• apoio à mobilidade dos trabalhadores (através de formação com aquisição de competências que lhes permi-
tam mudar de emprego, ou instrumentos financeiros que os encorajem a mudar de emprego, como cober-
tura de custos de relocação, licença de recolocação remunerada, assistência na procura de um novo local de 
residência e subsídio de habitação, aumentos salariais para cobrir os custos de vida mais elevados numa área 
mais cara, fornecimento de informações práticas importantes e conselhos sobre como se estabelecer num 
novo local, apoio administrativo relacionado com o emprego num novo local, etc. )

• aposentadoria antecipada (parcial) (a aoisetadoria antecipada implica a atribuição de um subsídio transi-
tório até que o trabalhador adquira direito a uma pensão; a reforma parcial significa a permanência no 
emprego a tempo parcial),

• indenizações para funcionários que deixam seus empregos sem direito a uma pensão7

Alguns mecanismos exigem o estabelecimento de estruturas apropriadas na organização e a delegação de pessoas 
a elas. Os custos necessários para a criação e utilização de mecanismos devem ser incluídos na fase de orçamentação 
da transição.

7 Compare: Rogovsky N. et al (2005)
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4.  Plano de implementação do Acrdo Verde Europeu  
com a participação ativa dos funcionários

P R I N C Í P I O S  B Á S I CO S  D E  P L A N E J A M E N TO

A implementação dos objetivos do Acordo Verde Europeu deve ser fruto da decisão estratégica da empresa de seguir 
o caminho da transição verde.

A transição verde deve basear-se na estratégia de  longo prazo que inclui  funcionários e as organizações que os 
representam com objetivos e formas de atingi-los claramente definidos, que serão traduzidos em um cronograma 
detalhado e avaliados com base de indicadores mensuráveis.

O planejamento da transição verde deve incluir todo o negócio da empresa. a empresa deve analisar as oportuni-
dades e ameaças relacionadas às mudanças climáticas e determinar os efeitos esperados positivos e negativos, os 
efeitos da descarbonização e, principalmente, o impacto da transformação nos trabalhadores e nas comunidades 
locais. a empresa deve analisar o impacto da descarbonização em toda a cadeia de valor.

A empresa deve assumir compromissos públicos que respeitem os direitos dos trabalhadores, promovam o trabalho 
digno e se oponham às desigualdades sociais causadas pela transição.

As atividades relacionadas com a transição devem ser realizadas em diálogo sério com os funcionários e com sua 
participação ativa. Paralelamente à aquisição de conhecimento e experiência, a empresa deve ajustar seus planos 
e atividades. Diálogo com os  funcionários deveria estar formalizado, baseado em comunicação regular e que os 
funcionários estejam envolvidos em todas as etapas do processo (veja abaixo):

• na fase inicial da discussão sobre as possíveis atividades climáticas da empresa que a empresa deve assumir 
como parte da implementação do Acordo Verde Europeu e da análise dos desafios que surgem

• na fase de planejamento de transição

• na fase de monitoramento da implementação

• na fase de análise dos efeitos da implementação (relatórios e avaliação dos resultados)

Devem ser incluídos no processo também outras partes interessadas, incluindo grupos vulneráveis e marginalizados, 
que serão afetados pelas atividades da empresa.

Devem ser adotados os objetivos da transição relacionados à implementação do Acordo Verde Europeu, as obrigações 
da empresa com os funcionários e comunidades locais, bem como as formas de sua implementação, monitoramento 
e relatórios que devem ser adotados em documentos relevantes da empresa (estratégia, planos operacionais, orça-
mento/plano de investimentos). O cumprimento das obrigações deve ser confiável, mensurável e com base em dados.

A responsabilidade por uma transição justa deve ser ao mais alto nível de gestão da empresa.

É desejável que a empresa declare publicamente expectativas semelhantes em relação aos seus parceiros de ne-
gócios em termos de uma transição justa, ou seja, que respeitem os direitos dos funcionários e liderem um diálogo 
com funcionários e partes interessadas, e mitiguem as consequências sociais da transformação, por exemplo, realizar 
ações com o objetivo de retreinamento dos funcionários, cujo local de trabalho foi extinto por causa da transição.

Os princípios acima indicam aos funcionários sobre o que eles podem esperar do empregador e como devem ser os 
acordos conjuntos.
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FA S E S  D O  P R O C E S S O  D E  T R A N S I Ç ÃO  ( I M P L E M E N TAÇ ÃO  D O S  O B J E T I V O S  D O 
ACO R D O  V E R D E  E U R O P E U )

O processo de transição deve ser realizado com a participação ativa dos funcionários, para que possam influenciar seu 
rumo e resultados. Existem quatro fases básicas que juntas definem o ciclo de planejamento:

• (1) a fase inicial em que a empresa decide incluir os objetivos do Acordo Verde Europeu na sua estratégia de 
negócios (ou seja, reduzir a pegada ecológica e de carbono),

• (2) a fase de planejamento, na qual a empresa analisa sua situação atual e as condições externas, ou seja, 
o estado em que se encontra e determina o que deseja alcançar (qual resultado), em que momento e como 
(ou seja, de que maneira e com base em qual cenário implementar os objetivos do Acordo Verde Europeu) 
– esta fase termina com a adoção do plano de ação;

• (3) a fase de implementação, que inclui a implementação do plano adotado e o monitoramento contínuo do 
fluxo das atividades e seus resultados;

• (4) a fase de avaliação, ou seja, uma avaliação de se e em que medida os objetivos assumidos (indicadores 
adotados) foram alcançados. As conclusões da avaliação devem ser levadas em consideração no próximo 
ciclo de planejamento.

Fase 1 Discussão introdutória sobre estratégia

O processo de planejamento de transição deve começar discutindo a estratégia que a empresa deve adotar para 
implementar as metas do Acordo Verde Europeu. As organizações que representam os funcionários devem estar en-
volvidas no processo de planejamento já na fase de discussões preliminares sobre o futuro da empresa.
Além disso, nesta fase a empresa deve nomear uma equipa mista de transição (composta por representantes do 
empregador e dos funcionários) e formalizar os princípios do diálogo social relacionados com o planejamento e im-
plementação da transição. a equipe pode ser formada contando com o comitê de segurança e saúde ocupacional que 
funciona na empresa.

Fase 2 Planejamento

Diagnóstico do estado atual da empresa

O trabalho na estratégia de transição deve começar com diagnóstico de sua posição inicial, levando em conta todos 
os aspectos do seu negócio, incluindo produção, vendas, distribuição, bem como infraestrutura e uso do solo.

O diagnóstico deve incluir

• aspecto ecológico e climático (como e em que medida certa esfera de atividade afeta o clima e o meio 
ambiente)

• aspecto social (recursos humanos, nível de emprego, tipos de empregos, condições de trabalho, saúde e se-
gurança, impacto nas comunidades locais)

• aspecto econômico (posição de mercado, oportunidades de capital e investimento, custos relacionados às 
emissões de CO2, perdas decorrentes do processo de produção, etc.).

Os dados recolhidos nesta fase (balanço inicial) serão o ponto de partida para identificar as melhores formas de re-
duzir a pegada de carbono. Eles também servirão como referência para avaliar os efeitos da implementação das solu-
ções adotadas, tanto em termos de descarbonização quanto de transição justa. Esses dados devem ser mensuráveis. 
Exemplos de tipos de dados e fontes (indicadores) são descritos no capítulo 7.
Nesta fase, a empresa deve olhar seus pontos fortes e fracos, bem como oportunidades e ameaças, e um método útil 
para isso é a análise SWOT.
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Identificação e análise de possíveis soluções

Na próxima etapa, a empresa deve identificar soluções que possibilitarão a implementação dos objetivos do Acordo 
Europeu Verde e, assim, reduzir a pegada de carbono e pegada ecológica da empresa, levando em consideração as-
pectos sociais e econômicos.

A empresa deve analisar soluções  técnicas que estão atualmente disponíveis no mercado (tecnologia, máquinas 
e dispositivos, etc.), bem como a possibilidade de criar suas próprias soluções de protótipo. Em ambos os casos, 
a cooperação com centros de pesquisa que podem dar suporte à empresa com seus conhecimentos e análises e se 
candidatar junto com ela para financiar tais projetos.

Para avaliar a utilidade das soluções consideradas, a empresa deve realizar pesquisas, simulações e testes. a confia-
bilidade dos testes é uma questão fundamental, pois as soluções serão implementadas por muitos anos e afetarão 
grupos muito grandes de destinatários. Graças aos testes, a empresa poderá excluir aqueles que não atendem às 
condições necessárias ou não fornecem os resultados esperados. Resultados de teste com falha ou insatisfatório exi-
girão que retorne ao estágio de planejamento anterior. Analisando a solução, devem-se levar em consideração tanto 
os fatores de redução de emissões, consumo de energia e recursos, quanto o aspecto econômico, incluindo custos 
relacionados a obras posteriores, bem como critérios de qualidade e flexibilidade de produção.

A análise também deve referir-se às soluções não técnicas (por exemplo, organizacionais). a empresa pode realizar 
um teste (piloto) de implementação em pequena escala e com base nos resultados adotar ou modificar esta solução 
ou procurar outra.

Com base em conhecimentos obtido do diagnóstico da situação inicial e da ponderação de possíveis soluções, a em-
presa deve, com a participação ativa dos parceiros sociais, preparar e analisar diferentes cenários de transição verde 
(ou seja, maneiras de atingir os objetivos do Acordo Verde Europeu) e a mitigação de potenciais consequências sociais 
negativas. Consultar os parceiros sociais numa fase inicial ajudará a chegar mais rapidamente a uma solução melhor.

Para cada um desses cenários, a empresa precisa fazer uma previsão de lucros e custos, tendo em conta:

• efeitos esperados no clima e no meio ambiente (ou seja, efeitos relacionados aos objetivos do Acordo Verde 
Europeu),

• efeitos sociais sobre os funcionários (incluindo, entre outros, condições e organização de trabalho, saúde 
e segurança no trabalho, pessoal, demanda por habilidades e qualificações) e comunidades locais,

• efeitos econômicos (impacto na eficiência da empresa, suas receitas futuras, posição de mercado e perspec-
tiva), incluindo a previsão de gastos de investimento, custos operacionais, bem como a previsão de retorno 
do investimento, que resultam, entre outras coisas, das economias previstas relacionadas com a eliminação 
de perdas, redução do consumo de energia, recursos e materiais, etc.)

A previsão deve ser vinculada com os indicadores mensuráveis (que – com exceção dos indicadores econômicos – são 
discutidos no Capítulo 7).

As opções que serão finalmente consideradas devem ser orçamentadas em detalhes.

A empresa deve se esforçar para reduzir as redundâncias causadas pela transição e minimizar seus efeitos: criando, 
garantindo ou apoiando a disponibilidade de empregos verdes e decentes. Estas atividades devem ser realizadas em 
cooperação com as autoridades regionais e responder à procura de novas competências nas indústrias e regiões. 
Envolvimento das autoridades regionais no diálogo social pode ter um impacto positivo no desenvolvimento de solu-
ções que apoiem eficazmente uma transição justa.
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A empresa, em cooperação com os representantes dos funcionários, deve preparar diferentes cenários para retreina-
mento e realocação de funcionários, incluindo realocação para novos setores, educação e formação multidisciplinar 
para novos mercados de trabalho.

Processo de negociação e tomada de decisão

Cenários preparados com antecedência e apoiados por dados devem ser analisados e comparados. Uma análise 
SWOT pode ser usada para comparação.

A empresa deve escolher o cenário de transformação alvo (com orçamento e cronograma, bem como a estrutura alvo 
da empresa) em diálogo social e de acordo com os representantes dos funcionários.

O acordo deve incluir a maneira pela qual o processo de mudança detalhado será planejado e preparado, gerenciar 
esse processo e medir e controlar os resultados com base em indicadores específicos.

As negociações com os representantes dos funcionários devem incluir, pelo menos, as medidas que o empregador 
tomará para:

• proporcionar empregos decentes (abrindo novos e preservando os existentes),

• proporcionar oportunidades de retreinamento e desenvolvimento profissional dos funcionários,

• contribuir para a proteção social e buscar soluções que apoiem uma transição justa dentro das políticas 
públicas.

O resultado das negociações nesta fase deve ser uma decisão sobre a escolha de um cenário específico e o método 
de sua implementação.

Preparação da implementação

A decisão tomada deve ser codificada. Nesta fase também deve escolher ferramentas que darão suporte aos funcio-
nários cujos empregos serão modificados ou abolidos (que são discutidos no Capítulo 3).

Equipe de transição, que atuará como um conselho executivo, terá um papel fundamental na implementação. Sua 
tarefa será coordenar e monitorar a implementação do processo (cumprimento dos postulados e cronograma adota-
dos) e acompanhar as comunicações, bem como reportar ao conselho de administração o andamento e os resultados.  

Na composição da equipe deve ser o presidente, especialistas, representantes de funcionários e recursos humanos, 
bem como representantes de outros setores envolvidos (produção, vendas, finanças, cadeia de suprimentos, pesqui-
sa e desenvolvimento, proteção ambiental). a sede da equipe pode ser a comissão de saúde e segurança no trabalho.

Fase 3 Atividades de realização (implementação e monitoramento da implementação)

Nesta fase, a empresa deve preparar soluções e mecanismos que apoiam os colaboradores no processo de transição 
e treinam a equipe responsável pela implementação do processo. O cronograma de implementação das soluções 
e mecanismos deve ser acordado com todas as partes interessadas e posteriormente divulgado na empresa.

As atividades do empregador devem ser acompanhadas de informações adequadas. Devem ser realizadas conversas 
individuais com os funcionários afetados pelas mudanças, a fim de preparar uma forma adequada de apoio para eles.
Durante a implementação, a equipe de transição realiza monitoramento de processo e monitora seus efeitos de acor-
do com marcos (milestones) adotados no cronograma e reage em tempo hábil caso surja algum problema. Os efeitos 
mensuráveis devem ser registados e analisados.
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Fase 4 Avaliação

Os efeitos das atividades implementadas devem ser avaliados com base nos indicadores adotados. a avaliação deve 
referir-se tanto aos resultados da transição em termos de clima e meio ambiente, quanto em termos do aspecto so-
cial. Igualmente importante é a avaliação do aspecto processual do processo, ou seja, da capacidade e da qualidade 
da participação dos funcionários. Exemplos de indicadores estão listados no Capítulo 7. Os resultados da avaliação 
devem ser incluídos no próximo ciclo de planejamento.

 
5. Mecanismos de participação dos funcionários

CO N T E X TO  J U R Í D I CO

A participação dos funcionários no processo de transição verde não é apenas um pré-requisito para uma transição 
justa, mas também se baseia na legislação da UE que estabelece o quadro para a legislação nacional. Abaixo estão 
listadas as diretivas relevantes da UE.

As relações industriais nos países da União Europeia assentam em dois pilares da representatividade coletiva dos 
interesses de funcionários e empregadores e do direito à participação dos funcionários.

Os funcionários participam da tomada de decisões no nível da empresa por meio de órgãos representativos como 
conselhos de funcionários, comitê de empregados, sindicatos e estruturas similares.

A participação pode implicar o direito à co-determinação ou o direito à informação e consulta.

A Lei da UE, especialmente a diretiva sobre diretrizes gerais para informar e consultar os funcionários Diretiva 
2002/14/EC – quadro geral para informar e consultar os funcionários na UE garante aos funcionários o  direito à in-
formação e consulta no domínio de:

• desenvolvimento atual e esperado da empresa e/ou fábrica e sua situação econômica

• o estado, a estrutura e o desenvolvimento esperado do emprego na empresa ou fábrica, bem como todas as 
medidas antecipadas, especialmente no caso de uma ameaça ao emprego

• decisões que podem levar a mudanças significativas na organização do trabalho ou nas relações contratuais

A diretiva prevê um quadro legal para a participação dos funcionários na decisão sobre questões estratégicas e, por-
tanto, também prevê a descarbonização das operações da empresa e atividades conexas que afetarão o emprego, 
a organização do trabalho na empresa ou os contratos com os funcionários. 
O empregador tem obrigações especiais relacionadas com a informação e consulta dos funcionários em caso de 
demissão coletiva, o que é regulado pela Diretiva relativa às demissões coletivas https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/PT/ALL/?uri=CELEX%3A31998L0059 .
Por outro lado, de acordo com a Diretiva sobre os Conselhos de Empresa Europeus https://eur-lex.europa.eu/legal-
-content/PT/ALL/?uri=celex%3A32009L0038%E2%80%8B os funcionários de uma empresa multinacional que empre-
ga pelo menos 1000 pessoas e pelo menos 150 pessoas em dois estados-membros têm o direito de estabelecer um 
Conselho de Empresa Europeu e exercer seus direitos de informação e consulta por meio dele.

A saúde e segurança no trabalho é uma área que a legislação europeia destaca particularmente no que diz respeito 
à participação dos funcionários, o que, de acordo com a definição da Organização Mundial de Saúde, inclui a proteção 
do bem-estar social, psicológico e físico do funcionário.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32002L0014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32002L0014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/ALL/?uri=CELEX:31998L0059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/ALL/?uri=CELEX:31998L0059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/LSU/?uri=celex:32009L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/LSU/?uri=celex:32009L0038
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De acordo com a directiva relativa à segurança e saúde no trabalho https://osha.europa.eu/pt/safety-and-health-
-legislation/european-directives os empregadores são obrigados a consultar os funcionários e seus representantes 
e permitir que eles participem de discussões nas quais são consideradas questões de saúde e segurança no local de 
trabalho. Isso se aplica, entre outras coisas, a situações em que o empregador planeja introduzir novas tecnologias, 
o que é de fundamental importância para a transição verde. Os funcionários e seus representantes têm o direito de 
adotar conclusões e participar parcialmente (Artigo 10 ponto 1) de acordo com a legislação nacional e/ou procedi-
mentos estabelecidos.

A forma usual de negociação entre empregadores e funcionários nos países da União Europeia é negociação coletiva 
ao nível do sector. Em muitos Estados-Membros, a negociação coletiva determina os salários e outras condições de 
emprego. Negociações ao nível da empresa complementam os acordos coletivos setoriais. Ao nível da empresa, são 
tomadas muitas decisões relacionadas com o funcionamento diário, entre outras, decisões relacionadas com a prote-
ção da saúde e segurança no trabalho, que foi discutida no parágrafo anterior.

 
R E P R E S E N TAÇ ÃO  D O S  I N T E R E S S E S  D O S  F U N C I O N Á R I O S  N O  P R O C E S S O  
D E  T R A N S I Ç ÃO

O planejamento e a implementação da transição verde no nível da empresa devem incluir os sindicatos e/ ou os Con-
selhos de funcionários que representem os interesses dosfuncionários de uma forma factual e formal nas relações 
com o empregador e tenham autoriyação para celebrar acordos vinculativos em nome dos funcionários.

O papel das organizações de funcionários em transição

O papel dos sindicatos é garantir que as mudanças sejam introduzidas de forma justa, ou seja, cuidando dos interes-
ses dos funcionários e com sua participação ativa.
Para que os sindicatos cumpram esse papel de forma eficaz, eles precisam entender quais mudanças podem ser espe-
radas no setor e na empresa e como essas mudanças podem afetar a posição dos funcionários. No entanto, também 
é importante que os sindicatos entendam como podem influenciar o processo de transição verde das empresas.

A CES recomenda que os sindicatos negociem acordos com os empregadores que tenham em conta as necessidades 
futuras dos trabalhadores em termos de competências e qualificações e apoiem a aprendizagem profissional ao longo 
da vida. Por meio de mecanismos de informação e consulta, as organizações de funcionários devem monitorar a polí-
tica de treinamento da empresa e garantir que o empregador apresente atividades relacionadas ao treinamento e re-
treinamento de funcionários de acordo com a política de descarbonização da empresa nos relatórios sobre negócios 
socialmente responsáveis. Além disso, eles devem se esforçar para ser integrados em questões de negociação coletiva 
relacionadas com o impacto do processo de descarbonização no emprego e nos salários, necessidades de formação 
profissional e segurança no trabalho.

É importante que os sindicatos assumam uma atitude e, assim, sua visão do papel que desejam desempenhar e que 
se preocupam em aumentar o conhecimento em seus quadros e entre os funcionários, graças ao qual poderão parti-
cipar efetivamente dos processos de desenvolvimento relacionados à descarbonização da empresa.

No nível da empresa, as organizações de funcionários devem construir uma rede de representantes especializados 
em temas verdes e envolver os funcionários em atividades específicas que reduzam a pegada ambiental e de carbono 
da empresa.8

8 A Guide for Trade Unions. Involving trade unions in climate action to build a just transition, European Trade Union Confedera-
tion, https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2018-09/Final%20FUPA%20Guide_EN.pdf

https://osha.europa.eu/hr/safety-and-health-legislation/european-directives
https://osha.europa.eu/hr/safety-and-health-legislation/european-directives
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Participação de funcionários em estruturas não sindicais 

Os funcionários podem lutar para proteger seus interesses por meio de:

• representantes sindicais no conselho fiscal / ao nível da gestão da empresa (se tal participação estiver pre-
vista na lei nacional ou na política da empresa)

• representantes dos empregados na comissão de segurança e saúde no trabalho

• representantes de funcionários em equipes Ad hoc de trabalho mistas, que também incluem representantes 
do empregador.

O representante dos funcionários deve ser membro da equipe ou comitê que coordena a implementação do Acordo 
Verde Europeu na empresa/estratégia de transição justa. a equipe deve ser formada e funcionar com base em regras 
transparentes que regulem a seleção de seus membros, a forma de trabalho e o processo de tomada de decisão. 
a equipe pode ser formada a exemplo de comissão de segurança e saúde no trabalho.

F O R M A S  D E  PA R T I C I PAÇ ÃO

As formas de participação no processo de tomada de decisões sobre os funcionários que estão disponíveis para as 
organizações de funcionários são:

• informação – a forma mais fraca de participação, os empregados são os destinatários das informações que 
lhes são dadas pelo empregador – eles recebem notificação de decisões planejadas ou tomadas,

• consulta-os funcionários podem fazer sugestões relacionadas às decisões planejadas, mas o empregador 
é quem decide se e como essas sugestões e conclusões serão levadas em consideração. Consulta significa 
“o direito de fazer propostas, o direito de consultar e fazer sugestões, de dar opinões sobre planos, arquiva-
mento de reclamações, direito de inspeção e direito de protesto.”.9,

• tomada de decisões conjunta – a decisão é tomada em conjunto pelo funcionário e pelo empregador, o que 
implica assumir a responsabilidade pela decisão e suas consequências. As partes tomam uma decisão por meio 
de negociações. Ao contrário das consultas, o resultado das negociações é vinculativo para ambas as partes.

 
6.  Plano estratégico para envolver os funcionários na 

transição 

P O R  Q U E  O S  F U N C I O N Á R I O S  D E V E M  S E R  E N V O LV I D O S  N A  I M P L E M E N TAÇ ÃO 
D O  ACO R D O  V E R D E  E U R O P E U 

O envolvimento dos funcionários permitirá que a empresa encontre as melhores soluções mais rapidamente e imple-
mente a transição de forma justa, respeitando os direitos e interesses dos funcionários.

A implementação do Acordo Verde Europeu implica a introdução de uma transição abrangente na empresa. Mu-
danças amplamente implementadas podem causar ansiedade e inquietação entre os funcionários e gerar conflitos. 
Por isso, é importante preparar adequadamente os funcionários, lançar uma campanha de informação e e cuidar da 
disponibilidade de informações para todas as partes interessadas. O principal erro cometido em caso da aplicação 
dos mecanismos controversos nas empresas é que as atividades realizadas não são transparentes e que não foram 
realizadas amplas consultas e negociações, nas quais todos os funcionários participariam.

9 Chyłek M. (2011) s. 185 http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171198605

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171198605
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Os sindicatos podem desempenhar um papel importante ao informar os funcionários e envolvê-los no planejamento 
e implementação de mudanças. É importante que todos os sindicatos trabalhem dentro de uma empresa. a definição 
dos objetivos comuns dos representantes dos funcionários contribuirá certamente para aumentar a eficácia das con-
sultas e possibilitar a sua efetiva implementação.

AT I V I DA D E S  D O  E M P R E G A D O R  V O LTA DA S  PA R A  O   E N V O LV I M E N TO  AT I V O 
D O S  F U N C I O N Á R I O S

As ações a serem tomadas pelas organizações de empregadores e funcionários estão listadas abaixo. É desejável que 
os funcionários façam as suas próprias propostas para o plano de envolvimento dos funcionários, as quais são men-
cionadas no ponto 5.

• Fornecendo o conhecimento aos funcionários sobre a transição verde e o Acordo Europeu Verde e seus obje-
tivos, bem como os desafios, oportunidades e benefícios para a economia, comunidade, indústria e empre-
sas dele decorrentes. O empregador deve organizar treinamento adequado para todos os funcionários, pois 
a transição verde deve abranger todas as atividades da empresa. Graças a isso, eles entenderão a essência 
das mudanças desejadas e necessárias, poderão se engajar de forma consciente e eficaz na consulta e na 
busca de soluções.

• Introdução de disposições adequadas sobre transformação justa nos actos da sociedade.

• Nomeação de representantes dos funcionários para o órgão que coordena o planeamento e implementação 
da transição verde (estratégia de descarbonização) – determinação do procedimento de nomeação, méto-
dos de trabalho e métodos de tomada de decisão.

• Elaboração do plano de trabalho do órgão coordenador (equipe de transição) e do plano de acompanha-
mento de inclusão de funcionários no processo (etapas, áreas e formas de envolvimento dos funcionários, 
estratégia de comunicação com os funcionários, atividades de acompanhamento – por exemplo, treina-
mento, divisão de papéis e tarefas – papel dos representantes dos funcionários, departamento de recursos 
humanos, etc.)

• Acordos celebrados com os funcionários e adoção do plano de envolvimento dos funcionários.

• O empregador deve assegurar a comunicação com funcionários. O empregador deve manter comunicação 
regular sobre o planejamento e implementação da transição com os representantes dos funcionários (sin-
dicatos/conselhos de trabalhadores) que têm o mandato de representar os interesses dos funcionários em 
relação ao empregador.

Para implementar uma campanha de informação mais ampla, o empregador pode adicionalmente utilizar 
canais e formulários como o site da empresa ou reuniões online com a gestão da empresa que estariam 
disponíveis para todos os empregados.

• No plano deve existir um mecanismo para obter feedback dos funcionários. Os funcionários devem ter 
a oportunidade de dar os seus comentários e opiniões, especialmente nas reuniões organizadas pelos re-
presentantes dos funcionários (sindicato, conselho de funcionários), bem como através de um questionário 
anónimo. Além disso, os funcionários devem ter a oportunidade de dar seus comentários e sugestões em 
reuniões organizadas por chefes de departamentos individuais.

Á R E A S  D E  PA R T I C I PAÇ ÃO  D O S  F U N C I O N Á R I O S  N A  I M P L E M E N TAÇ ÃO  
D O  ACO R D O  V E R D E  E U R O P E U :

A participação dos colaboradores deve servir principalmente para garantir a equidade da transição em relação à im-
plantação do Acordo Verde Europeu na empresa. Portanto, é realmente necessário que o empregador consulte os 
funcionários sobre consequências sociais da transição, e, portanto, que os funcionários participem de:
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• Previsão e avaliação dos efeitos sociais das atividades planejadas/realizadas – encontrando uma maneira de 
mitigar os efeitos negativos aos funcionários (e à comunidade)

• Mapeamento e previsão das necessidades relacionadas com habilidades e qualificações, oportunidades de 
emprego, projetando programas e serviços de treinamento apropriados

• Medidas de monitoramento da segurança e proteção da saúde no trabalho e a sua adaptação a novas ta-
refas, por exemplo em relação à aplicação de novas tecnologias, gestão de resíduos, utilização de materiais 
secundários na regeneração e reciclagem

• Avaliação dos efeitos da transição em relação a acordos coletivos (questão de adaptação a novos tipos de 
negócios).

Nestas áreas, a representação dos funcionários (sindicatos e/ou conselhos de funcionários) deve desempenhar um 
papel fundamental. O mecanismo de participação utilizado deve incluir, em primeiro lugar, co-decisão, especialmente 
quando se trata da escolha de soluções para limitar os efeitos negativos das transições de funcionários, e em outros 
assuntos pelo menos consulta.

Tendo em conta que os efeitos sociais dependem do cenário escolhido da transição verde, e a forma de financiamen-
to da transição pode ser motivo de preocupação (risco de redução dos custos de emprego), os funcionários devem 
participar em:

• Análise e negociação de várias opções de redução de emissões na empresa, mas também em

• análise e consultoria quanto à escolha de possíveis formas de financiamento da implementação do Acordo 
Verde Europeu.

Na análise das várias opções de redução de emissões, vale a pena incluir funcionários de determinadas áreas, bem como 
um grupo mais amplo de funcionários, especialmente porque a transição verde deve abranger todo o negócio da empresa.

A seleção das opções de redução das emissões de gases nocivos e a forma de financiamento da transição devem ser 
consultadas com os representantes dos funcionários.

Os funcionários podem e devem desempenhar um papel de liderança na implementação das metas do Acordo Verde 
Europeu, participando de:

• Analise e monitoramento de consumo de energia, níveis de emissão, fluxo de resíduos (na determinação do 
estado inicial e monitoramento dos efeitos da transição).

• Desenvolvimento e melhoria de processos, produtos, serviços, conhecimentos, novas tecnologias, inovações 
que apoiem a redução de emissões nocivas na empresa (incluindo testes de protótipos)

Os funcionários de determinados departamentos devem estar diretamente envolvidos em atividades nessas áreas. 
O empregador deve informar regularmente os representantes dos trabalhadores sobre essas atividades.

Além disso, recomenda-se que todos os colaboradores tenham conhecimento sobre o que está sendo feito na em-
presa para reduzir as emissões e o que a empresa está alcançando e como cada colaborador pode contribuir para 
a melhoria desses resultados.

Equipes de funcionários designadas para esse fim podem examinar e monitorar os indicadores. Os funcionários tam-
bém podem ser incluídos na análise dos dados coletados. Graças a isso, eles poderão conhecer de forma transparen-
te a condição ambiental da empresa e participar conscientemente na proposição e consideração de soluções, cuja 
implementação melhorará os indicadores analisados. Os funcionários dos departamentos de pesquisa e desenvolvi-
mento ou tecnológicos podem participar ativamente de projetos de pesquisa focados em problemas específicos da 
empresa em questão, que são realizados em cooperação com centros de pesquisa.
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O envolvimento direto dos funcionários em atividades relacionados ao diagnóstico e monitoramento das emissões 
de gases nocivos, a análise dos dados coletados e a proposição de soluções aumentarão a capacidade dos funcioná-
rios e seus representantes de participarem do processo de transição dentro de seus direitos e possibilitarão maior 
transparência do processo. 

Os funcionários devem ser informados sobre: 

• Resultados esperados e alcançados das atividades planejadas/realizadas na área de redução de emissões 
(realização dos objetivos do Acordo Verde Europeu) e formas de alcançar os melhores resultados,

• Bem como participar da coleta e análise de dados relevantes, o que foi discutido anteriormente no texto.

Independentemente da participação em processos e atividades iniciadas pelo empregador, os funcionários podem 
contribuir para o alcance dos objetivos do Acordo Verde Europeu por meio de iniciativa própria e fora das áreas 
mencionadas.

7. Monitoramento de processos e seus resultados

M E C A N I S M O S  D E  M O N I TO R A M E N TO  D E  P R O C E S S O S  E   D E  C U M P R I M E N TO  D E 
O B R I G AÇÕ E S

O monitoramento da implementação da transição verde permite obter informação sobre o seu progres-
so, reagir a problemas e incumprimentos do plano e efetuar as correções necessárias ao plano adotado.

Os mecanismos e ferramentas que ajudam a monitorar o processo e cumprir as obrigações são:

• princípios formalmente adotados de diálogo social relacionados com a transição e a prática do diálogo social,

• equipe especialmente designada para planejar, coordenar e monitorar a transição e a participação de repre-
sentantes dos funcionários (ou nesta função o comitê de saúde e segurança no trabalho),

• obrigações da empresa contidas nos documentos oficiais da empresa,

• cronograma adotado de atividades com indicadores e marcos mensuráveis

• relatórios periódicos e documentos de controlo – avaliação regular dos resultados juntamente com conclu-
sões e recomendações que permitem a correção das atividades,

• avaliação final no ciclo de planejamento para avaliar a implementação da estratégia da empresa, política 
e planos de investimento, bem como práticas e procedimentos de transição.

O processo pode ser monitorado conforme mostrado no diagrama abaixo. Com base nisso, a empresa deve tomar 
providências para solucionar os problemas diagnosticados e possivelmente corrigir as atividades implementadas – ou 
seja, responder à pergunta de quais providências serão tomadas (O quê? Quem? Quando? Como?) em relação às 
conclusões com base no monitoramento.
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Esquema de instrumentos (questionários) para monitoramento de processos

Avaliação de atividades anteriores

• As atividades planejadas foram realizadas?

• Os marcos foram alcançados, quais foram os efeitos (dados econômicos, ecológicos, sociais – mensuráveis, 
se e como eles diferem dos objetivos assumidos)?

• Que problemas surgiram e como foram resolvidos?

• Qual foi a qualidade do processo de gestão (transparência, qualidade de envolvimento e participação dos 
funcionários)?

Novas circunstâncias relevantes para (modificar) atividades (relacionadas a planejamento e implementação adicionais)

• Que preocupações e necessidades os funcionários relatam?

• Outras circunstâncias significativas (por exemplo, mudanças no ambiente externo da empresa)

Mudanças desejadas/sugeridas em etapas posteriores do processo

• Propostas de marcos para o próximo período

• Novas soluções, modificações de atividades e procedimentos que serão implementados no próximo período

 
I N D I C A D O R E S  D E  AVA L I AÇ ÃO  D E  P R O C E S S O  E   D E  S E U S  R E S U LTA D O S

Para a avaliação do processo de transição e de seus resultados, é muito importante indicar no plano de transição os 
indicadores mensuráveis. Representarão a base para cumprimento das obrigações.

Os indicadores permitem a medição de efeitos das atividades realizadas e avaliação de seus resultados (medição da 
mudança). O resultado obtido é medido comparando as medições no início e no final do período do relatório. O re-
sultado deve então ser comparado com os pressupostos dados no plano.

Os seguintes tipos de indicadores podem ser distinguidos:

• Atividades (activities) (foram implementados?), por exemplo, treinamento para um novo emprego para 20 
funcionários cujos empregos serão abolidos;

• resultados da atividade (outputs), por exemplo, foram treinados 15 funcionários (quantos deles concluíram 
o curso);

• resultados a curto prazo (short-term outcomes), por exemplo, 10 funcionários treinados começaram a tra-
balhar no novo emprego;

• resultados a longo prazo (long-term outcomes), por exemplo, o treinamento amenizou o problema do de-
semprego no município X.

O plano de transição deve referir-se aos valores básicos determinados na fase de diagnóstico e indicar os valores-alvo 
dos indicadores que a empresa pretende alcançar graças às atividades implementadas no período especificado.
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Indicadores relacionados com a realização dos objetivos do Acordo Europeu Verde 

Elementos-chave da avaliação da transição verde usados no ranking de empresas 

Recentemente, foram criados rankings internacionais de empresas, levando em consideração indicadores relaciona-
dos ao clima e à proteção ambiental, que contêm informações importantes para os investidores. a Transition Pathway 
Initiative usa dez indicadores de publicação de dados por empresas (Disclosure Framework Indicators), quais:

• aspiração da empresa pela emissão zero de gases nocivos em 2050

• objetivo de longo prazo de redução das emissões de gases de efeito estufa para os anos (2036-2050) adotada 
pela empresa

• objetivo de médio prazo de redução das emissões de gases de efeito estufa para os anos (2026-2035) ado-
tada pela empresa

• objetivo de curto prazo de redução das emissões de gases de efeito estufa adotada pela empresa até 2025

• estratégia de descarbonização (ou seja, como atingir as metas de redução de CO2) adotada pela empresa

• transparência dos planos de investimento no domínio da protecção do ambiente

• o envolvimento da empresa na política climática

• governança corporativa e estratégia relacionada a questões climáticas

• transição justa na empresa

• a participação da empresa no Grupo de Trabalho para a publicação de dados financeiros relacionados ao clima

Juntamente com os indicadores de conformidade da empresa (Alignment Assessments) – que incluem a política de 
investimentos da empresa, lobby e relatórios financeiros – fazem Net-Zero Company Benchmark10, ou seja, a medida 
de uma empresa neutra em relação ao clima.

Exemplos de indicadores de descarbonização e economia circular

São comparadas as medições no início e no final do período do relatório. 

Nível de emissão de CO2

Nível de emissão de CO2 é determinado por:

• indirectamente com base no consumo de energia elétrica, tendo em conta os transportadores dessa energia

• com base no consumo de combustível em relação ao tipo de combustível.

Consumo de energia elétrica

• por máquinas e dispositivos individuais

• em um determinado processo de produção (dentro de uma determinada tecnologia)

• no ciclo de vida do produto

10 Mais informações podem ser encontradas em Climate Action 100+  https://www.climateaction100.org/
net-zero-company-benchmark/methodology/
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Consumo de recursos e materiais de produção 

• utilizados no processo tecnológico, por exemplo, água, refrigerante para processamento, gases técnicos, 
lubrificantes, tintas, vernizes e todos os materiais que suportam ou são necessários para o bom processo de 
produção,

• usados para fabricar produtos com os mesmos parâmetros

Consumo de consumíveis de produção (por exemplo, lubrificantes, gases técnicos) por clientes/usuários (medição – 
comparação de produtos)

Duração do ciclo de vida do produto (medição – comparação de produtos)

• tempo de exploração/uso do produto 

• capacidade de adaptar o produto (melhoria, adaptação às mudanças nas condições de uso, mantendo a fun-
cionalidade) durante o período de uso/exploração

• possibilidade de reparação e regeneração

• grau de desagregação possível dos componentes do produto para reparar ou substituir aqueles que estão 
danificados, evitando assim a substituição de componentes maiores ou de todo o produto. O indicador deve 
ser usado em primeiro lugar para avaliar a reparabilidade dos componentes que se desgastam mais (mais 
rápido).

Nível de emissão de substâncias poluentes e nocivas 

• do processo de produção

• da exploração do produto

• da reciclagem do produto (materiais usados para fabricar o produto)

Possibilidade de reutilização (reciclagem) de materiais usados na produção (para fabricar produtos)

Participação de materiais reciclados no produto (medição – comparação de produtos)

Eficiência no transporte e logística – dentro e fora da empresa:

• o número de produtos que podem ser embalados e transportados em uma determinada unidade de trans-
porte (em palete, contêiner) – medidas com base nas dimensões e peso do produto;

• área de armazenamento / volume necessário por produto (medição derivada da geometria)

• consumo de combustível por produto – medição com base na geometria e massa do produto)

Indicadores de transição justa – consequências sociais para os funcionários (exemplos)11

São comparadas as medições no início e no final do período do relatório. 

11 Feito com base em indicadores do catálogo IRIS https://iris.thegiin.org/
metrics/?search=&category%5B0%5D=cat-climate&climate%5B0%5D=climate-change-mitigation&sortby=alphabetical

https://iris.thegiin.org/metrics/?search=&category%5B0%5D=cat-climate&climate%5B0%5D=climate-change-mitigation&sortby=alphabetical
https://iris.thegiin.org/metrics/?search=&category%5B0%5D=cat-climate&climate%5B0%5D=climate-change-mitigation&sortby=alphabetical
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Situação de emprego

Número e tipo de empregos. Número de funcionários em tempo integral no período do relatório

• empregos abertos

• empregos retidos 

• empregos subsidiados (refere-se a pessoas que trabalham para a empresa cliente ou dentro do projeto de 
investimento implementado pela empresa)

• empregos abolidos

Os funcionários permanentes que deixaram seus empregos durante o período do relatório

• involuntariamente (por motivos independentes, entre outras coisas, devido à rescisão do contrato de 
trabalho)

• voluntáriamente (que não foram demitidos)

• taxa de rotatividade involuntária de funcionários: a relação entre o número de funcionários permanentes 
que deixaram a organização involuntariamente para o número médio de funcionários permanentes 

• Taxa de rotatividade voluntária de funcionários: a relação entre o número de funcionários permanentes que 
deixaram voluntariamente a organização e o número médio de funcionários permanentes

Programas e mecanismos de apoio

Oferta de programas de transição e programas de treinamento para funcionários no período do relatório (tipo e escopo)

• programas de treinamento destinados a melhorar a qualificação dos funcionários

 ᠀ treinamentos internos

 ᠀ co-financiamento de treinamentos externos

 ᠀ fornecer licença de treinamento com garantia de retorno ao trabalho

• programas de transição para pessoas que saem da empresa

 ᠀ planejamento de aposentadoria para pessoas que planejam se aposentar

 ᠀ retreinamento para pessoas que pretendem continuar trabalhando

 ᠀ indenização (que pode levar em consideração a idade e o tempo de serviço do funcionário)

 ᠀ serviços de assistência ao emprego

 ᠀ assistência (por exemplo, formação e aconselhamento) no período de transição para a vida sem trabalho

Treinamento de funcionários por categoria (ver abaixo)

• gastos para treinamento de funcionários

• número de horas realizadas de treinamento de funcionários

• número de funcionários que passaram por treinamento (treinamento concluído) dentro do programa forne-
cido pela empresa (interno e externo)

Categorias de treinamentos oferecidos pela empresa

Tipos de treinamento que os funcionários concluíram no período do relatório
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Contribuições e benefícios

Contribuições e remuneração de funcionários em tempo integral no período do relatório

• padrão: por exemplo, seguro saúde, seguro odontológico, seguro de vida, licença maternidade/paternidade, 
licença remunerada (ausência, licença médica)

• suporte adicional, por exemplo, apoio para cuidados infantis (no local, vales ou reembolso), reembolso de 
transporte (a empresa fornece transporte, vales ou reembolso) etc.

Uso de benefícios oferecidos pelo empregador (número de funcionários que utilizaram determinados benefícios)

Indicadores de transição justa: qualidade da participação dos funcionários (qualidade do processo)

Todas as perguntas referem-se a um período de relatório específico.

Autonomia: o órgão que representa os interesses dos funcionários poderia agir/atuar de forma independente?

Representação  dos  interesses  dos  funcionários  – como os interesses dos funcionários foram representados 
formalmente:

• existiam sindicatos ou conselhos de trabalhadores na empresa?

• os colaboradores estavam representados ao nível da gestão (têm um representante próprio no conselho 
fiscal)?

• os representantes dos funcionários fazem parte da equipe responsável pelo planejamento da transição 
verde?

• os representantes dos funcionários fazem parte da equipe responsável por coordenar o planejamento e a 
implementação da transição verde?

• se/como os interesses/necessidades de todos (grupos de) funcionários são representados de forma que leve 
em conta sua diversidade (gênero, idade, tempo de serviço; setor/tipo de trabalho/ambiente de trabalho; 
tipo de local de trabalho; função)

Transparência e democracia do processo (planejamento, tomada de decisões, monitoramento de resultados – 
incluindo informação e consulta)

• como as informações de planejamento de transição foram comunicadas (escopo, disponibilidade de infor-
mações), formas ativas contra formas passivas

• existem procedimentos escritos para o planejamento de transição que

 ᠀ regulamentem as etapas/fluxo dos processos, tipos e ciclicidade das atividades

 ᠀ definem a divisão de papéis e responsabilidades das pessoas envolvidas

 ᠀ indiquem oportunidades e métodos de participação dos funcionários

 ᠀ indiquem o método de monitoramento dos resultados

 ᠀ indiquem a forma de corrigir os planos/adaptar-se às necessidades/circunstâncias em mudança

• se todos os funcionários tiveram acesso às informações sobre os procedimentos

• se os procedimentos foram consultados com os funcionários
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Mecanismos de envolvimento dos funcionários no planejamento e implementação da transição

• informação

 ᠀ com que frequência o conselho de administração forneceu informações (relativas às etapas do processo)

 ᠀ do que tratavam as informações (tópicos/número de tópicos)

 ᠀ foram claros e compreensíveis, abrangentes, entregues no prazo, úteis

 ᠀ se o nível de informação foi suficiente (avaliação subjetiva dos funcionários)

• consulta

 ᠀ que questões foram incluídas na consulta (temas/importância do tema)?

 ᠀ quão regulares foram as consultas, quão conectadas às principais etapas do processo?

• tomada de decisões e negociação conjunta

 ᠀ que questões foram objecto de co-decisão (negociação)?

 ᠀ as questões-chave, incluindo os efeitos sociais das ações planejadas/realizadas e as formas de mitigar os 
efeitos negativos sobre os funcionários, estavam sujeitas à tomada de decisões conjunta?

Potencial para participação efetiva 

• o empregador implementou atividades destinadas a difundir conhecimento e sensibilizar os trabalhadores 
para o Acordo Verde Europeu e a transição justa para uma economia de baixo carbono (o que, quais os te-
mas, a quem se destinam e quem participou)?

• a representação dos funcionários realizou atividades destinadas a divulgar e sensibilizar os funcionários so-
bre o Acordo Verde Europeu e a transição justa para uma economia de baixo carbono (o que, quais os temas, 
a quem se destina e quem participou)?

• na opinião dos funcionários, o conhecimento transferido foi útil, atendeu às suas necessidades ou aumentou 
a possibilidade de uma participação mais efetiva e consciente no planejamento da transição?

• como os funcionários avaliam a forma como o conhecimento é transferido?

• os funcionários (representação de funcionários) tiveram a oportunidade de usar o conhecimento profissio-
nal de especialistas e a ajuda de especialistas e eles os usaram?

Confiabilidade do processo (meaningfulness)

• os participantes do processo tiveram tempo suficiente para formar uma opinião sobre o assunto e formular uma 
posição representativa (ou seja, levando em consideração os interesses/voz de diferentes grupos de funcionários)?

• as consultas foram realizadas com antecedência suficiente para que seus resultados influenciem as decisões 
planejadas e levem em consideração as soluções propostas pelos participantes do processo?

• os funcionários tiveram espaço suficiente para expressar sua opinião?

• se as propostas dos colaboradores foram tidas em conta (consideradas e comentadas, tidas em conta inte-
gralmente ou parcialmente, ou foram dadas razões para a sua rejeição).

Classificação de Impacto – a capacidade relativa de cada parte de influenciar a outra parte no contexto da negociação 
coletiva e processos de tomada de decisão na gestão da empresa (nota mais exemplos)

• Os funcionários influenciaram/ quanto influenciaram na forma como o processo de transição foi realizado?

• Os funcionários influenciaram/ quanto influenciaram as atividades planejadas como parte da transição 
(como a empresa implementa os objetivos do Acordo Verde Europeu)?

• Os funcionários influenciaram/ quanto influenciaram as soluções planejadas dos funcionários em relação 
à transição?

• Os funcionários influenciaram/ quanto influenciaram o escopo das atividades/catálogo de tópicos iniciados 
dentro do processo?
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