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Grandes pontos a abordar

1.Conceito e pilares da sustentabilidade
2.Responsabilidades das empresas / Gestores
3.Qualidade do trabalho e suas dimensões
4.Como aumentar a produtividade ?
5.Empregos verdes dignos e sustentáveis
6.Uma nova economia europeia
7.Estratégia de desenvolvimento sustentável



CGTPCGTP--IN IN 33

Capacidade das actuais geraCapacidade das actuais geraçções ões 
responderem responderem ààs necessidades do presente s necessidades do presente 
sem comprometer a capacidade das gerasem comprometer a capacidade das geraçções ões 
futuras responderem futuras responderem ààs suas prs suas próóprias prias 
necessidades.necessidades.

((RapportRapport BrundtlandBrundtland, 1987), 1987)

Ideia de desenvolvimento sustentIdeia de desenvolvimento sustentáávelvel
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Progresso Progresso econeconóómicomico
JustiJustiçça a socialsocial
PreservaPreservaçção do ão do meio ambientemeio ambiente

ConciliaConciliaçção / ão / equilequilííbriobrio /Sinergias/Sinergias
Espiral de progresso / ciclo Espiral de progresso / ciclo virtuosovirtuoso

Pilares do desenvolvimento sustentável

Integrar nas actividades das organizações / empresas o
respeito do meio ambiente e o progresso social,
para além da preocupação económica: lucro 
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Ambiente Económico

Social

Viável

Sustentável

Habitável Justo

A visão do desenvolvimento sustentável

Ambiente + Económico 
Económico + Social
Social + Ambiente

VIÁVEL
JUSTO
HABITÁVEL

SUSTENTÁVEL
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Compromissos Responsáveis dos 
Protagonistas /Actores para um

Desenvolvimento sustentável

VIABILIDADE: 
Produzir riqueza e criar valor, preservando o ambiente

JUSTIÇA: 
Produzir riqueza, distribuindo justamente o valor criado

HABITABILIDADE: 
Preservar o ambiente e conforto da pessoa humana 

DIÁLOGO SOCIAL / CONTRATAÇÃO COLECTIVA
COMO INSTRUMENTO PARA ANCORAR GOVERNAÇÃO
PARA UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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Responsabilidade econResponsabilidade econóómica, legal, mica, legal, éética etica e
discriciondiscricionáária da empresa / gestorria da empresa / gestor

ProduProduçção da riqueza para o ão da riqueza para o accionista accionista ou ou 
proprietproprietáário da empresa ou gestor?  rio da empresa ou gestor?  ou ou 
Ter em conta Ter em conta todas as partes interessadastodas as partes interessadas, em , em 
especial os especial os trabalhadorestrabalhadores??

Ir para Ir para alaléém dos mm dos míínimos legaisnimos legais, estabelecer , estabelecer 
objectivos e metas concretasobjectivos e metas concretas, calendarizadas, , calendarizadas, 
monitorizamonitorizaççãoão e e prestaprestaçção de contasão de contas, progressos , progressos 
conseguidos / novas acconseguidos / novas acçções, ões, transparência nos transparência nos 
processosprocessos ……

PAPEL DO ESTADOPAPEL DO ESTADO ……Garantia do respeito pelas Garantia do respeito pelas 
normas sociais e ambientaisnormas sociais e ambientais
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Qualidade do trabalho e novos desafiosQualidade do trabalho e novos desafios

Qualidade das condiQualidade das condiçções de trabalhoões de trabalho
ProtecProtecçção da higiene, saão da higiene, saúúde e segurande e segurançça no trabalhoa no trabalho
Gestão dos RH que assegure um trabalho dignoGestão dos RH que assegure um trabalho digno

Novos desafios das alteraNovos desafios das alteraçções climões climááticas: ticas: inovainovaçção ão 
tecnoltecnolóógica, organizativa e socialgica, organizativa e social nas empresas para se nas empresas para se 
conseguirem conseguirem bons desempenhos econbons desempenhos econóómicos, sociais e micos, sociais e 
ambientaisambientais
DiDiáálogo sociallogo social: participa: participaçção nas reflexões, decisões sobre ão nas reflexões, decisões sobre 
questões ambientais na empresaquestões ambientais na empresa
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Business 
growth, 

more jobs

Improved
job quality

Improved quality, 
productivity and 
competitiveness

Job Quality - It’s good business!
Small entreprise development

Fonte: ILO 
Staff Conference
on decent work, Turin, 2011

UMA ESPIRAL
DE PROGRESSO
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Freedom of association, 
collective bargaining, 
equal opportunities, no 
child and forced labour

Remuneration, 
working hours

Job Job QualityQuality: Dimensions: Dimensions

Safety and 
Health concerns

Social 
protection

Organisation and 
management

Job security

Human resources
development
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Business approach

Myth Reality
Improving working 
conditions just raises 
business costs

Improving working 
condition can 
increase profits

Businesses need to 
grow before they can 
afford the luxury of job 
quality .

Investing in job 
quality is a means, 
not an end, of 
business growth.

Social responsibility 
contributes to a 
healthy, sustainable 
bottom line …
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Low road

How to increase How to increase 
productivityproductivity

Lower cost
•Wages
•Raw materials
•Marketing
•Distribution
•Electricity, etc….

High
•Skills
•Motivation
•Worker 
organization
•Technology

High road or the 
Decent Work Road

Fonte: Lamotte, J.D., Decent work as 
a productive factor, ILO, 2011
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Promover empregos verdes, dignos e Promover empregos verdes, dignos e 
sustentsustentááveis: veis: ““33ªª revolurevoluçção industrial europeiaão industrial europeia””

Investimentos elevados em Investimentos elevados em tecnologias limpastecnologias limpas;;
Empregos sustentEmpregos sustentááveisveis para as gerapara as geraçções actuais e ões actuais e 
futuras;futuras;
PromoPromoçção do ão do didiáálogologo entre os poderes pentre os poderes púúblicos, blicos, 
empresariais e sindicais (a todos os nempresariais e sindicais (a todos os nííveis)veis)
DinamizaDinamizaçção do ão do ensino e formaensino e formaççãoão (novas (novas 
qualificaqualificaçções relacionadas c/ empregos verdesões relacionadas c/ empregos verdes
RegulaRegulaçção dos mercadosão dos mercados (energia, constru(energia, construçção, ão, 
transportestransportes……))
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Uma nova economia europeiaUma nova economia europeia

Assegurar uma Assegurar uma transitransiçção justa da economiaão justa da economia para para 
um mais baixo teor de carbono;um mais baixo teor de carbono;
Ajudar trabalhadores Ajudar trabalhadores a deslocarema deslocarem--sese de sectores de sectores 
em contracem contracçção para sectores em expansão ão para sectores em expansão 
(Fundo europeu para financiar pol(Fundo europeu para financiar polííticas de ticas de 
emprego e de protecemprego e de protecçção social e de promoão social e de promoçção de ão de 
trabalho digno)trabalho digno)
ReforReforçço dos mecanismos de dio dos mecanismos de diáálogo social / logo social / 
contratacontrataçção colectivaão colectiva (a todos os n(a todos os nííveis), veis), 
igualdade de gigualdade de géénero, reformas nos sistemas de nero, reformas nos sistemas de 
educaeducaçção e de formaão e de formaççãoão
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EstratEstratéégia para um desenvolvimento gia para um desenvolvimento 
sustentsustentáávelvel

Reformar sistemas de governaReformar sistemas de governaçção dos fundosão dos fundos, , 
designadamente pelo respeito dos princdesignadamente pelo respeito dos princíípios e pios e 
convenconvençções em matões em matééria social ( direitos ria social ( direitos 
fundamentais da OIT, direitos do homem, etc.), fundamentais da OIT, direitos do homem, etc.), 
respeito pelos princrespeito pelos princíípios e convenpios e convençções em ões em 
matmatééria ambientalria ambiental
Recurso a novas fontes de financiamentoRecurso a novas fontes de financiamento
inovadoras (inovadoras (euroeuro--obrigaobrigaççõesões, imposto sobre , imposto sobre 
transactransacçções financeiras, ões financeiras, etcetc))
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Pontos para reflexãoPontos para reflexão

ReforReforçço dos sectores produtivos: agricultura, o dos sectores produtivos: agricultura, 
pescas,pescas,……
ExportaExportaçção e substituião e substituiçção das importaão das importaççõesões
PreocupaPreocupaçções sociais e ambientais geram ões sociais e ambientais geram 
competitividade sustentcompetitividade sustentáávelvel
Ultrapassar atrasos sociais e ambientaisUltrapassar atrasos sociais e ambientais
Emprego, conhecimento, novas qualificaEmprego, conhecimento, novas qualificaççõesões
DiDiáálogo social, a todos os nlogo social, a todos os nííveisveis……
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Muito Obrigado!Muito Obrigado!
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Meta de Portugal é limitar emissões de GEE até um aumento de 27% 
no período 2008-12 em relação aos níveis de 1990…
Mas em 2008, as emissões estiveram cerca de 3% acima da meta 
atribuída para 2008-12…(Quebra do PIB facilitará atingir meta …!!!)
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Mudança dos combustíveis fósseis para as energias renováveis…
Mas efluentes domésticos continuam a afectar a qualidade da água, 
resíduos industriais e urbanos continuam a aumentar, pressões 
s/ habitats naturais e s/ a diversidade (turismo, comércio, transportes
e energia)
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Introdução de impostos s/ resíduos e água, s/ lâmpadas não eficientes,
imposto s/ veículos agora baseados nas emissões de CO2…
Mas isenções s/ produtos ou categorias de utilizadores e muitos 
municípios não transferem taxas de água e resíduos para consumidores
(redução faseada de benefícios fiscais energéticos  consumo eficiência)
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Emissões dos principais poluentes do ar têm diminuído (enxofre), 
Reduções substanciais de azoto e fósforo na agricultura…
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Desenvolvimento reforçado das energias renováveis é fundamental 
para as estratégias de segurança energética, climática e de 
desenvolvimento económico de Portugal…Energias renováveis 
representam 45% do consumo bruto de electricidade…
Eólica 5100 MW em 2012; Central fotovoltaica de Moura, a maior 
da Europa…
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