
Eliminação de doenças 
derivadas da manipulação e 
manuseio de combustíveis 

fósseis

Casas e locais de trabalho mais 
saudáveis, com melhor controle de 

temperatura e materiais de 
construção mais seguros

Ar, água e terra 
mais limpos 

Profissionais de saúde nas decisões 
sobre energia e transporte

Melhor saúde mental

Menos acidentes no 
local de trabalho

Redução do impacto da 
poluição ambiental na saúde

$

Construção pesada 
limpa (ex.: aço de 

zero carbono)

Trabalhos decentes, 
saudáveis e com

energias 
renováveis

Remediação da terra, os 
ecossistemas e os rios

Cobertura de saúde 
universal por 

sistemas de saúde e 
cadeias de 

suprimento zero 
carbono

Construção e 
infraestrutura
zero carbono

Decisões 
inclusivas no 

sistema energético

Treinamento em sistemas de 
transporte e energia limpos

ECONOMIA 
SAUDÁVEL E LIVRE 
DE COMBUSTÍVEIS

FÓSSEIS

EFEITOS NA SAÚDE

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA JU
ST

A

Melhor acesso aos serviços 
de saúde para todos



Melhor saúde mental

Sistemas domésticos 
com energias 

renováveis

Rotas sustentáveis para 
o transporte de 

mercadorias

Redes de transporte 
público limpas e 

integradas

Locais de 
trabalho 

sustentáveis e 
flexíveis

Remoção da energia e da indústria dos 
combustíveis fósseis das cidades

Transporte ativo: seguran para 
caminhar/andar de bicicleta

Redução do estresse 
térmico

EFEITOS NA SAÚDE

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA JU
ST

A

Ar livre limpo

Segurança alimentar
e dietas saudáveis

Mão-de-obra mais 
saudável, com mais 

bem-estar físico e mental

Pessoas mais ativas 
e saudáveis

Instalação de bombas de 
calor e isolamento térmico

Sistemas de 
refrigeração 

passiva

 Mais parques 
urbanos para 

mais sombra e 
resfriamento

Vias locais de 
alimentação

Redução da asma e doenças 
pulmonares

Casas saudáveis, mornas 
ou frescas

CIDADES 
SAUDÁVEIS E

LIVRES DE
COMBUSTÍVEIS

FÓSSEIS



Energia para agricultura, 
abastecimento de água e 

processamento e 
refrigeração de alimentosSubstituição dos 

geradores a diesel

ACESSO À 
ENERGIA 
LIMPA E 

SAUDÁVEL

EFEITOS NA SAÚDE

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA JU
ST

A

Melhor higiene e 
menos queimaduras 

domésticas

Ar limpo dentro
de casa

Redução das doenças 
respiratórias e mortes

Acesso a melhores serviços de 
saúde para todos

Melhor entendimento local dos 
impactos no clima e na saúde, 

portanto mais ações para 
proteger a saúde

Renda aumentada para pagar 
pelos serviços de saúde e 

bem-estar

Mais segurança alimentar 
e dietas saudáveis

Métodos de 
cozinha limpos

Energia para 
as instalações 

de saúde

Energia para a 
educação

Energia para a 
geração de renda

Mini-painéis de 
energia 

renovável

Iluminação e 
eletrodomésticos 

limpos

Menos estafa por 
abastecimento de 

combustível e tarefas 
mecânicas


