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Agricultura – Importante fonte de emprego

A Agricultura emprega
metade da população ativa
na Asia Meridional e na
África, e tem  um peso na
economia superior a 30%



Incidência de pobreza extrema na agricultura

Dois terços das 
pessoas que vivem em
condições de pobreza 
extrema trabalham no 
setor agrícola



Agricultura: sector chave  para o desenvolvimento

• Crescimento da produtividade agrícola tem um impacto maior na redução da pobreza 
que o crescimento da produtividade na indústria, nos serviços e nas atividades
artesanais

• Crescimento do setor agrícola tem um impacto 3 ou 4 vezes maior na pobreza extrema, 
que crescimento de setores não agrícolas 

• Setores não agrícolas podem contribuir mais para a redução da pobreza moderada; 
Importância de la diversificação económica: menor preponderância do setor agrícola 
de baixa produtividade

• Crescimento do setor agrícola contribui para o crescimento de outros setores: relações
“ascendentes” e “descendentes” 

• Experiência histórica: industrialização precedida de uma transformação agrícola

• Segurança alimentar: produtividade agrícola e traduz-se numa relação mais equilibrada  
entre os produtos alimentares/ comerciais



Alterações climáticas condicionam o efeito da agricultura 
na redução da pobreza

• Para alimentar a crescente população global, a produção mundial de alimentos terá que aumentar 60 % 
nas próximas três décadas 

• Transformações na Produção agrícola e sistemas alimentares, causadas pelas alterações
climáticas: (Aumento das temperaturas médias, alteração dos padrões e quantidade das precipitações, 
e estações húmidas) 

• .. Por outro lado o sector agrícola (incluindo a produção agro-pecuária, silvicultura), as pescas e  a 
piscicultura contribuem fortemente para emissão de gases de efeito de estufa, representam
22% das emissões mundiais

• Três desafios interrelacionados:  
- Aumento da  produtividade agrícola; 
- Adaptação aos impactos das alterações climáticas
- Contribuir para reduzir acumulação gases de efeito de estufa 



Alterações climáticas têm efeitos nos trabalhadores agrícolas (1) 

• Aumento da temperatura superior a 2°C: impacto negativo para a cultura do milho, trigo, arroz, 
cacau, café e chá; meios de subsistência de milhões de agricultores

• Aumento temperatura de 4°C: riscos para a segurança alimentar

• Deslocalização geográfica de áreas de cultivo

• Grande impacto para agricultura de sequeiro - 60% produção agrícola mundial (96% África 
Subsahariana; 87% América do Sul e 61%  na Ásia): trabalhadores deslocados, migração rural-
urbana, baixa segurança alimentar, conflitos sociales, crises humanitárias

• Bacia Hidrográfica do lago Chade, 10,7 milhões de pessoas necessitam assistência
humanitária

• Fenómeno climático El Niño nas Filipinas, redução do período de crescimento do milho
de 11 para 8 meses

• Periodos de seca prolongada na Siria, entre 2 e 3 milhões de pessoas em pobreza 
extrema e 1.5 M de deslocam-se para as áreas urbanas



Alterações climáticas têm efeitos nos trabalhadores agrícolas(2) 

• As pessoas em situações de pobreza e exclusão são as mais vulneráveis aos efeitos das 
alterações climáticas

• As diferenças de género potenciam a vulnerabilidade das mulheres: Plano de ação de género 
adoptado na COP 23 da Convenção Quadro da ONU sobre alterações climáticas

• Povos/Comunidades indígenas em situação de grande vulnerabilidade, 6 razões: pobreza, 
dependência de recursos naturais em risco, vivem em ecossistemas vulneráveis, risco de 
migrações, desigualdades de género, falta de reconhecimento dos seus direitos e instituções

• … no entanto são importantes  agentes de mudança, na ação climática (adaptação e 
mitigação): Florestas brasileiras geridas por populações indígenas  são responsáveis por 27 
vezes menos emissões devido uma deflorestação, próxima do zero

• Pequenos estados insulares em desenvolvimento: muito vulneráveis a crises eco-ambientais
• Desastres naturais , têm impacto negativo no PIB: 17% estados insulares,

6%  países com rendimentos medio- baixos
3%  países com rendimentos altos



• Déficit de trabalho
digno contribui para a 
degradação
eco/ambiental

• Por exemplo, abate de 
árvores para produzir
carbono e gerar
rendimentos não
agrícolas:
desflorestação e secas

Acesso a 
proteção

social

Proteção/prevenção de  crises 
eco/ambientais

Maior segurança
dos rendimentos

Inversão
aproveitamento
sustentável do 

solo

Conservação
ambiental

Empregos mais estáveis e 
melhores salários para os

trabalhadores

Impostos mais elevados e 
aumento de contribuções à 

segurança social

Promoção de uma agricultura sustentável e trabalho digno na agricultura

Desafios socioeconómicos
e ambientais

intrinsicamente
relacionados



• Transformar a agricultura => oportunidade de transformar o mundo do trabalho

• Agricultura climaticamente inteligente - Agricultura de conservação e orgânica: 
sustentáveis se forem adoptadas técnicas adequadas de gestão da produção, pragas, 
desperdícios/resíduos implicando alterações nos consumos e nos processos produtivos

• Relação com outros setores económicos (maquinaria, fertilizantes orgânicos, controlo 
de pragas) e o papel da gestão de resíduos: transformação produtiva

• Transição económica com práticas mais sustentáveis pode criar mais de 200 milhões
de empregos a tempo inteiro em 2050

• Inquérito IFOAM: 2,3 milhões de produtores de produtos orgânicos- 75% em
países em desenvolvimento (India, Uganda) 

Promoção da agricultura sustentável e do trabalho digno na agricultura



A OIT e as alterações climáticas: instrumentos importantes

• Diálogo social - chave para o desenvolvimento sustentável

• Convenção sobre organizações de trabalhadores rurais, 1975 (nº.141) 
e Recomendação, 1975 (nº. 149): contém disposições para dar voz às
partes envolvidas sobre temas ecológicos

• Convenção sobre segurança e saúde na agricultura, 2001 (nº.184): 
exige  “recolha, reciclagem e eliminação em condições seguras, dos 
residuos químicos, de produtos químicos obsoletos e de recipientes 
vazios, para evitar a utilização para outros fins e de eliminar ou reduzir
ao mínimo os riscos para a segurança e saúde e  para o ambiente”.

• Segurança e saúde na agricultura. Código de boas práticas (2010)

• Resolução sobre o desenvolvimento sustentável, o trabalho digno e
Empregos verdes (CIT, 2013): Agricultura “setor com maior relevância
para sustentabilidade ambiental e para a criação de emprego”



• Iniciativa verde do centenario da OIT (Início em 2013): pôr em
prática a dimensão do trabalho digno no processo de transição para o 
desenvolvimento sustentável e baixas emissões de carbono

• Programa e orçamento que integrará a transição para a 
sustentabilidade ambiental como um eixo transversal adicional para 
todos os âmbitos da actividade da OIT

• A “ecologização” do trabalho: componente chave do futuro do trabalho
que queremos alcançar

• Acordo de Paris sobre as alterações climáticas e a Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030) das Nacões
Unidas (2015): colocam o tema em lugar de destaque na agenda 
internacional

Compromisso da OIT com a ação climática



Trabalho digno e Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável

Dimensão da 
sustentabilidade:

• Económica
• Social
• Ambiental

Caráter
integrado e 

equilibrado da 
Agenda
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