
Não há justiça climática sem justiça social  

A OGBL apoia a manifestação UNITED FOR 

CLIMATE JUSTICE de 27 de setembro de 2019 
  

O movimento “Fridays for Future” ("Sextas-Feiras pelo 

Futuro") apela a uma semana de ação internacional de 

20 a 27 de setembro a favor do cumprimento do Acordo 

Climático de Paris e de uma política pró-ativa de 

proteção climática e justiça climática. A semana de ação 

"Sextas-Feiras pelo Futuro" tem também o apoio da 

Confederação Sindical Internacional (CSI).    
  

A OGBL partilha inteiramente as exigências de 

cumprimento incondicional dos objetivos climáticos 

estabelecidos no Acordo de Paris (limitação do 

aquecimento global a 1,5° em relação à era pré-

industrial, emissões líquidas nulas até 2050) e a 

exigência de uma política climática ambiciosa.    

No entanto, não pode haver justiça climática sem 

justiça social. O caminho para um futuro com baixas 

emissões de carbono deve ser traçado de uma forma 

justa e não deve deixar ninguém à margem. Neste 

contexto, a OGBL gostaria de recordar algumas das 

suas exigências:      

- a transição ecológica deve ser preparada de 

forma prospetiva, tanto a nível nacional como 

a nível dos vários setores económicos. As 

medidas em matéria de segurança das carreiras 

e da formação profissional contínua devem ser 

planeadas desde já;    

- as medidas fiscais de proteção do clima 

devem garantir a justiça social e, acima de 

tudo, não conduzir a uma perda do poder de 

compra dos consumidores. Em especial, deve 

ser prevista uma contribuição equitativa por 

parte das empresas;      

- a introdução dos transportes públicos 

gratuitos deve ser acompanhada de uma  

extensão da rede e de uma melhoria da 

qualidade, de modo a incentivar mais pessoas 

a utilizá-los;  

- l- os investimentos em energias renováveis, 

tecnologias verdes e investigação nesta matéria 

devem ser reforçados;   

- o setor da energia deve continuar a ser um 

serviço público e o acesso à energia deve ser 

garantido a todos os segmentos da população.    

De modo a apoiar estas reivindicações e garantir que 

mais esforços sejam feitos em termos de proteção 

climática em geral, a OGBL está a participar numa 

ampla aliança para preparar um evento nacional durante 

a Semana Internacional do Clima. Terá lugar no dia 27 

de setembro, às 15h00, na cidade do Luxemburgo, sob 

o lema "Unidos pela justiça climática" (“United for 

Climate Justice”). A OGBL apela para que todos 

participem nesta manifestação.      

  

Detalhes da rota e do percurso seguirão. 
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