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A UE é o principal destino das Exportações Africanas (ultrapassando mesmo 

o comércio intrarregional africano), com a vantagem acrescida de as impor-

tações europeias serem mais diversificadas do que as importações dos EUA 

e da China. O investimento europeu em África tem um enorme significado 

para o continente. As empresas britânicas, francesas, holandesas e italianas 

constituem os principais investidores europeus no continente africano. 

A UE ambiciona ser líder mundial na promoção do desenvolvimento econó-

mico, ambiental e socialmente sustentável. O Pacto Ecológico Europeu tra-

duz a resposta estrutural da Europa e a nova estratégia de crescimento. Fixa 

objetivos ambiciosos para a transformação da UE numa economia moderna, 

eficiente na utilização de recursos e competitiva.  

O foco principal da transição verde que a Europa procura liderar é o com-

bate às alterações climáticas. Assinado em 2015, o Acordo de Paris é um 

acordo internacional histórico que foi ratificado por quase todas as na-

ções. O acordo procura reduzir significativamente as emissões de gases 

com efeito estufa em todo o mundo num esforço de restringir o aumen-

to da temperatura global neste século a dois graus centígrados. O Acordo 

de Paris está ancorado em Contribuições Nacionalmente Determinadas 

(NDC - Nationally Determined Contributions), que incluem metas climáticas 

para a redução das emissões de gases com efeito estufa. As NDC foram 

fundamentais para garantir a aprovação do Acordo de Paris em 2015 e são 

determinantes para a sua execução nas próximas décadas. As NDC são 

universais: praticamente todos os países signatários da Convenção-Quadro 

das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (UNFCCC) apresentaram 

as suas contribuições. As NDC conjugam dois tipos de metas: condicionais 

e incondicionais. Estas últimas são as metas que o país se propõe alcançar 

independentemente do apoio externo. As primeiras habitualmente congre-

gam metas mais ambiciosas e dependem do acesso a ajuda financeira in-

ternacional e a transferência tecnológica.  

 
Financiamento da transição e da 
dívida dos países africanos
Em 2009, os países mais ricos acordaram contribuir todos os anos com 100 mil 

milhões de dólares para ajudar estes países a combater as alterações climáti-

cas. O compromisso, normalmente descrito como a mobilização de fundos dos 

países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, visava atingir esta 

meta até 2020. Passados dez anos de Copenhaga, ainda se discute se a meta 

de 100 mil milhões de dólares está perto de ser atingida. 

Os sistemas de energia renovável e transporte sustentável consomem a maior 

fatia do financiamento da luta contra as alterações climáticas. De acordo com 

o CPI, as atividades de adaptação às alterações climáticas  recebem apenas 

22 mil milhões de dólares por ano, em comparação com 436 mil milhões de 
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dólares destinados a atividades de mitigação. Outro problema com as iniciati-

vas de financiamento climático atuais é que os fundos são manifestamente ge-

ridos por prioridades tradicionalmente "com fins lucrativos". Segundo a Oxfam, 

80% do volume de projetos aprovados são financiados por empréstimos.

Em 2020, o número de países criticamente endividados no Sul Global voltou a 

crescer acentuadamente para 132 em 148 países. Vinte e um países estão em 

falência parcial, enquanto os restantes estão à beira da falência. A pandemia 

atingiu particularmente os países em desenvolvimento e as economias emer-

gentes. Um dos piores efeitos dos confinamentos e outras restrições à vida 

pública foi a queda dramática das economias do Sul Global.  

O número de países cujos indicadores de dívida se deterioraram significativa-

mente desde 2016 ultrapassa por uma margem muito grande o número total 

de países cujos indicadores não se alteraram ou até melhoraram. Isto aplica-se 

a todas as regiões do mundo, mas a situação é especialmente grave em África 

e na América Latina. A parte de receitas públicas canalizada para o pagamen-

to da dívida externa quase triplicou entre 2011 e 2020, atingindo uns avassa-

ladores 17,4 por cento.  

As perdas e danos futuros para os países em desenvolvimento estão estima-

dos em 428 mil milhões de dólares americanos anuais em 2030, e em 1,67 

biliões em 2050, se as temperaturas mundiais subirem 3°C. A Europa terá de 

enveredar por meios extremos se pretender ajudar os países em desenvolvi-

mento a escapar deste ciclo vicioso que interliga dívida, falta de resiliência e 

danos climáticos. 

Moçambique é um exemplo deste cruzamento entre dívida e alterações climá-

ticas. Um dos países mais pobres do mundo, afundado em enormes dívidas, 

incluindo empréstimos secretos que o governo não divulgou, foi devastado por 

dois ciclones em 2019 (Idai e Kenneth). Os danos ascenderam a cerca de me-

tade do orçamento nacional do país. O apelo humanitário das Nações Unidas 

resultou em 620 milhões de dólares prometidos (dos quais menos de metade 

haviam sido disponibilizados em 2020). Como consequência, Moçambique foi 

forçado a contrair um empréstimo de 118 milhões de dólares junto do FMI para 

começar a reconstrução (e isto antes do aparecimento da Covid 19). Após as 

catástrofes, é frequente os países terem de financiar a reconstrução e recupe-

ração por meio de empréstimos, o que faz aumentar o peso da sua dívida e 

coloca pressão sobre os serviços públicos. Os povos mais pobres são os mais 

atingidos - em particular as mulheres que, como cuidadoras primárias, preen-

chem as lacunas dos serviços públicos.

Para enfrentar o ónus da pobreza, do endividamento, das emergências das 

alterações climáticas e do impacto da pandemia COVID19, o estudo conclui 

que a maioria das medidas concebidas para um cenário pré-pandémico não 

se aplica ao mundo atual ou ficam muitíssimo aquém do que os países em de-

senvolvimento em África e no resto do mundo necessitam. Na situação atual, é 

evidente que os países africanos não serão capazes de executar as contribui-

ções nacionalmente determinadas com que se comprometeram ao abrigo do 

Acordo de Paris. 
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Com vista a equilibrar esta crise complexa e interligada, o estudo recomenda 

uma série de ações:

• Os países da UE devem cumprir com o pagamento do financiamen-

to assumido no âmbito dos acordos de financiamento de medidas 

contra as alterações climáticas. É também indispensável que os fun-

dos e as ajudas sejam canalizados sob a forma de subvenções e não 

de empréstimos para evitar que os países em desenvolvimento fi-

quem amarrados a um ciclo de dívida relacionada com a pobreza.

• Os países da UE não se podem esquecer, e devem recordar outros 

países desenvolvidos, de que os compromissos assumidos ao abrigo 

do Acordo de Paris se destinavam a reunir financiamento adicional, 

e não a dar uma nova roupagem à APD tradicional.

• O financiamento multilateral e bilateral para os países em desenvol-

vimento deve centrar-se cada vez mais em adaptar em vez de miti-

gar, o que é mais facilmente financiado com instrumentos de mercado.

• Há a necessidade de assegurar muito mais transparência no finan-

ciamento da luta contra as alterações climáticas ao nível mundial e a 

UE deve fazer desta causa a sua bandeira nos fóruns internacionais. 

Portanto, na próxima COP, a UE pode começar por encorajar as par-

tes a aceitarem um conjunto fixo de regras e normas contabilísti-

cas ao abrigo da Convenção-Quadro das Nações Unidas para as 

Alterações Climáticas (UNFCCC). Estas regras devem refletir o valor 

real para os países em desenvolvimento do financiamento concedido 

(as subvenções não podem ser contabilizadas da mesma maneira que 

os empréstimos).

• A União Europeia deve defender um mecanismo de resolução da 

dívida global sob os auspícios das Nações Unidas de forma a ultra-

passar as persistentes fragilidades resultantes da maneira desorde-

nada, opaca e desigual como as crises da dívida soberana são atual-

mente resolvidas.

Financiamento sustentável 
em África - O caso dos 
Obrigações Verdes
A adaptação aos riscos das alterações climáticas e a construção de um cami-

nho de desenvolvimento sustentável e inclusivo requer recursos financeiros em 

abundância. O baixo nível de fundos públicos disponíveis, mesmo quando con-

sideramos as transferências da Ajuda Internacional (APD e ajuda ambiental), 

condicionado por uma crise de dívida externa iminente, não permite um esforço 

de investimento adequado para enfrentar as necessidades urgentes.

A necessidade imperiosa de o setor privado contribuir financeiramente de for-

ma ambiciosa para que seja alcançado progresso significativo é consensual. 

Ao mesmo tempo, as falhas na infraestrutura que têm de ser preenchidas 
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constituem uma oportunidade para os governos e os atores do setor priva-

do integrarem a sustentabilidade na conceção e execução dos projetos de 

desenvolvimento. Existe um número significativo de projetos e indústrias que 

necessitam de financiamento verde. De acordo com as melhores estimativas 

disponíveis, pelo menos 600 milhões de pessoas em África não têm acesso a 

eletricidade e o continente está atrás dos restantes continentes na caminhada 

para as energias renováveis. O défice de infraestruturas em transportes, abas-

tecimento de água potável e saneamento, a proteção contra as inundações, 

irrigação e estradas é enorme.

Para colmatar o défice de financiamento, estão a ser envidados esforços in-

ternacionais para trazer os mercados do financiamento verde para a arena 

do financiamento da transição climática e do desenvolvimento sustentável. O 

mercado financeiro verde atingiu o marco mais elevado de sempre, com 1,002 

biliões de dólares em emissões acumuladas desde a sua constituição em 2007. 

O marco de um bilião foi ultrapassado em inícios de dezembro de 2020. Os 

instrumentos verdes tiveram origem num número recorde de sessenta e sete 

países e várias instituições supranacionais. O investimento no setor da Energia 

representa a maior fatia deste valor. As sociedades financeiras representam os 

maiores emitentes com um total de 205,6 mil milhões de dólares. As Obrigações 

Verdes contabilizam outros 28,9 mil milhões de dólares do mercado.

Um dos principais instrumentos dos mercados financeiros verdes são as obri-

gações verdes. Em África, em outubro de 2019 tinham sido emitidos mais de 2 

mil milhões de dólares em obrigações verdes. Das 17 emissões de obrigações 

verdes, aproximadamente 35% do valor (422 milhões de dólares) tinham cer-

tificação climática. A África do Sul lidera com emissões acumuladas de 1,56 

mil milhões de dólares em obrigações verdes desde 2012. Os projetos ener-

géticos representam até à data a maior fatia da quantia investida cumulati-

vamente. As perspetivas para o mercado de obrigações verdes em África são 

promissoras. É provável que muitos mais países considerem ou estejam já a 

considerar a emissão de obrigações verdes para financiar iniciativas relacio-

nadas com o clima. 

O Banco Africano de Desenvolvimento tem desempenhado igualmente um 

papel mobilizador de apoio ao crescimento ecológico sustentável e inclusivo 

em África. Cerca de 12 mil milhões de dólares foram mobilizados entre 2011 e 

2015 para apoiar os projetos amigos do clima.

As tendências mais recentes revelam que as obrigações verdes são encaradas 

como uma ferramenta útil para a mobilização de mais capital para financiar 

desafios de sustentabilidade em África. É tão promissor como encorajador que 

vários quadros existentes tenham tornado possível a alguns Estados africanos 

emitir obrigações verdes nos últimos anos. Não obstante, é necessário ultra-

passar algumas barreiras para continuar a desenvolver o mercado de obriga-

ções verdes em África:

• Ausência de quadros de referência claros e comuns. Primeiro, fal-

tam enquadramentos claros que permitam chegar a um entendi-

mento comum sobre o significado de “verde”. Os processos e cri-

térios para a emissão de obrigações verdes não são uniformes por 
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toda a África. A África do Sul é o único Estado africano que possui 

uma taxonomia financeira sustentável em desenvolvimento. A au-

sência de orientações claras sobre o mercado africano de obriga-

ções verdes, em desenvolvimento, poderá afastar muitos potenciais 

investidores e emitentes do mercado. 

• Falta de capacidade. As dinâmicas de um mercado de obrigações 

verdes em desenvolvimento são complexas e requerem competên-

cias técnicas sólidas. Existe em África uma escassez generalizada 

de capacidade, especialmente nas agências reguladoras e bolsas 

de valores.

• Regulamentação de suporte. A regulamentação de suporte ao de-

senvolvimento do mercado a um ritmo aceitável é inexistente ou 

escassa. São necessárias políticas reguladoras sólidas que susten-

tem uma economia resiliente e robusta e o desempenho do setor 

financeiro para a absorção de choques e a mitigação de riscos.

• Falta de verificadores africanos. Um segundo parecer indepen-

dente é, frequentemente, necessário para assegurar que a identi-

ficação e seleção de ativos satisfazem os critérios de elegibilidade. 

Mas este é um serviço externo oneroso, pois os segundos pareceres 

e os revisores externos são consultores acreditados do setor priva-

do. Não se conhecem verificadores certificados em África capazes 

de oferecer tais serviços.

• Ausência de estruturas de incentivos. Os incentivos fiscais as-

sociados às obrigações verdes em África são escassos. Apenas o 

Quénia oferece atualmente incentivos fiscais associados à emissão 

de obrigações para a construção de infraestruturas.

 
Falhas das Obrigações Verdes ao nível da transparência e 
risco de “lavagem verde”

O recente crescimento das obrigações verdes é impulsionado pela arquitetura 

policêntrica do Acordo de Paris. Nesta abordagem policêntrica à gestão cli-

mática, os atores não estatais, tais como empresas, complementam os qua-

dros jurídicos e políticos estabelecidos pela UNFCCC. Existem evidências que 

sugerem que, entre outros instrumentos financeiros inovadores, as obriga-

ções verdes podem contribuir consideravelmente para a aplicação do Acordo 

de Paris e o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Todavia, persistem falhas óbvias ao nível da transparência, divulgação por 

parte dos emitentes e empresas beneficiárias. Portanto, o risco de “lavagem 

verde” é elevado e pode prejudicar a utilidade social e ambiental das obriga-

ções verdes. Existem duas limitações particularmente relevantes:

Ausência de metas climáticas:

• São poucas as empresas que fixam metas climáticas nos relató-

rios sobre as obrigações verdes. 

• As metas climáticas comunicadas são raramente sustentadas 

em dados científicos.
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Falhas na apresentação de relatórios

• São raras as empresas que divulgam se os proveitos foram usados 

para refinanciar projetos existentes com redução das emissões já 

divulgada anteriormente. 

• Existe falta de informação acerca da percentagem do financia-

mento de projetos atribuída às obrigações verdes.

• A informação sobre a “utilização dos proveitos” e os seus efeitos 

é contraditória. 

• A escassez de informação sobre a copropriedade de projetos ou 

carteiras de projetos pode constituir mais um entrave à atribui-

ção da diminuição das emissões ao financiamento com obriga-

ções verdes.

• As empresas utilizam uma variedade de metodologias para medir 

as emissões de gases com efeitos de estufa evitadas. Apenas uma 

minoria dos emitentes refere que utiliza o Protocolo de Gases com 

Efeito de Estufa (GEE) e a metodologia da UNFCCC para medir a 

redução de emissões resultante dos investimentos em energia re-

novável ou eficiência energética.

• Relacionada com a questão da falta de uma metodologia harmo-

nizada para medir o impacto do financiamento com obrigações 

verdes está a ausência de verificação por terceiros das dotações e 

do reporte do impacto por parte de metade de todos os emitentes.

 
Recomendações para promover a transparência e a 
adicionalidade das obrigações Verdes

A fim de promover a transparência e a adicionalidade das Obrigações 

Verdes, apelamos à UE, às Organizações Internacionais, aos regulado-

res dos países e dos mercados para que desenhem as suas ações a par-

tir das seguintes recomendações: 

• A ação política sobre as obrigações verdes, no futuro, deve obrigar os 

emitentes a explicitar como tencionam utilizar o financiamento apor-

tado pela emissão de as obrigações verdes na transição para a neu-

tralidade carbónica. A norma EU GBS proposta pela UE é um pas-

so importante nessa direção, mas falta passar à prática. De acordo 

com a proposta, os emitentes seriam obrigados a declarar os efeitos 

ambientais usando métricas e limites desenvolvidos no âmbito da 

Taxonomia UE das atividades económicas sustentáveis.

• As metodologias de impacto harmonizadas são fundamentais para 

assegurar que os relatórios pós-emissão de obrigações verdes se 

tornam mais credíveis e comparáveis. Nessa medida, aconselhamos 

a UE a envidar mais esforços de harmonização com outras iniciativas 

internacionais, a estabelecer quadros comuns e métricas e metodo-

logias consensuais.
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• Um conjunto comum de impactos, juntamente com a verificação por 

terceiros dos relatórios de impacto, é também um requisito básico 

para criar confiança no mercado e reduzir o risco de "lavagem verde". 

• Deve ser aplicado um quadro referencial para uma medição e co-

municação rigorosas das emissões de GEE, de modo a sinalizar ao 

setor privado a necessidade de um apertado controlo obrigatório das 

emissões de GEE e promover um instrumento de mercado de abran-

gência global. A UE deve liderar o processo de criação e adoção des-

se quadro de referência. 

• As políticas públicas devem obrigar os emitentes de obrigações ver-

des a fixar objetivos de redução de emissões com uma base científica, 

definir claramente de que forma as obrigações verdes os ajudarão a 

atingir esses objetivos e reportar os progressos alcançados, utilizan-

do metodologias e métricas transparentes e harmonizadas de me-

dição do impacto. A criação de uma referência para os relatórios de 

impacto, a fim de ajustar o mercado de obrigações verdes ao Acordo 

de Paris, contribuiria para uma maior confiança e reduziria o risco de 

“lavagem verde”. 

• Elevar a fasquia e as exigências científicas de comunicação dos im-

pactos e verificação externa irá, invariavelmente, fazer aumentar os 

custos de emissão de obrigações verdes. Uma maneira de gerir tais 

custos incrementais seria através da simplificação dos requisitos 

para as empresas mais pequenas, à semelhança da prática atual re-

lativamente às certificações de sistemas ambientais.

 

A “Transição Justa” para 
a Resiliência da Terra e da 
Humanidade

A transição para um mundo sem carbono pode trazer inúmeros benefícios. 

Com efeito, não há razão para pensar que uma economia sem carbono será 

menos próspera, a longo prazo, do que uma economia intensiva em carbono. 

No entanto, esta transição poderá causar uma disrupção profunda, desloca-

ções e perdas para muitos, pelo menos a curto prazo. Como resultado das 

novas políticas públicas relacionadas com o clima, das novas tecnologias e 

das mudanças económicas com elas associadas, muitos grupos sofrerão vá-

rios tipos de perdas.

Devido às questões normativas e políticas suscitadas pela possibilidade de 

existirem perdedores com a transição para o baixo carbono, grupos da socie-

dade civil – desde o movimento sindical internacional e grandes ONG ambien-

tais multinacionais a grupos locais ad hoc – estão cada vez mais mobilizados 

para prestar aconselhamento ao nível das políticas públicas e assistência no 

terreno com vista à transição. Esta atividade está a ser organizada em gran-

de escala em torno do tema da Transição Justa.
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A Transição Justa é necessária não apenas para combater as alterações cli-

máticas e a transição para uma economia de baixo teor de carbono. Estão 

em curso pelo menos mais duas grandes transformações económicas: a eco-

nomia circular e a digitalização da economia. Estas rápidas transformações 

criarão vencedores e perdedores, obrigando a fazer cedências difíceis e exi-

gem uma abordagem ética para compensar os perdedores, discriminando 

positivamente as pessoas, comunidades e países pobres.

Ao nível internacional, a transição estrutural para uma economia circular in-

fluenciará e dará nova forma às relações comerciais, cadeias de valor e fluxos 

de matérias-primas entre os países. Mais significativa ainda é a diminuição 

da procura de importações e exportações de matérias-primas, matérias se-

cundárias e resíduos em algumas economias. Os países de baixo e médio 

rendimento que dependem fortemente das indústrias extrativas saem a per-

der no médio e longo prazo. Ao nível subnacional, em regiões que dependem 

das indústrias extrativas, o risco de destruição de emprego obrigará a adotar 

medidas de segurança social, requalificação e criação de novos empregos. 

A digitalização económica e as novas tecnologias disruptivas oferecem pers-

petivas de maior produtividade e qualidade do trabalho. Por exemplo, a tec-

nologia blockchain está a ser usada para garantir a rastreabilidade, transpa-

rência e cadeias de aprovisionamento globais éticas através da monitorização 

de dados. Combinadas com boas práticas de gestão, as ferramentas digitais 

têm a capacidade de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores em 

todos os setores. Contudo, há também evidências crescentes de que alguns 

modelos de negócio inovadores e de rutura estão a atribuir pouca prioridade 

aos direitos dos trabalhadores ou às proteções sociais. Os decisores políticos 

e todos os intervenientes têm de assegurar que a digitalização conduz a 

melhores condições de vida em geral e a maior igualdade nas sociedades. 

A disseminação tecnológica inclusiva é necessária para uma transição justa.

 
Transição Justa e abordagem à Gestão do Planeta 
centrada nos mais pobres

Apesar dos apelos globais concretos para promover os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável e implementar uma transição justa para 

uma economia sem emissões de carbono, não encaramos as atuais abor-

dagens voluntárias como suficientes para ter sucesso e gerir todas as 

contrapartidas ambientais, de bem-estar social, económicas, etc. Pelo 

contrário, seguindo as melhores evidências científicas, recomendamos a 

instituição de uma governança forte dos Estados e dos atores não esta-

tais, em todas as escalas de governança, obedecendo a uma transição 

para uma justiça planetária orientada para os mais pobres, sustentada 

nas três premissas seguintes:  

I. Que a condição dos mais pobres e da maioria marginalizada 
não se agrave;

II. Que a vida da maioria dos mais pobres melhore;

III. Que os mais pobres sejam reconhecidos como participantes 
legítimos (quer diretamente ou através de representação) nas 
decisões de gestão do planeta.
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Estas três premissas têm uma componente distributiva/substantiva e uma 

componente representativa/processual e constituem uma camada adicio-

nal de legitimidade para prosseguir com os esforços locais e globais de 

gestão planetária. Cinco passos concretos e convergentes devem ser da-

dos para cumprir uma agenda de transição centrada nos mais pobres:

• Em primeiro lugar, promover quadros institucionais internacionais 

robustos que se foquem explicitamente no apoio aos interesses 

dos mais pobres nas fases de conceção e execução de estratégias 

e planos de mitigação das alterações climáticas. 

• Em segundo lugar, as políticas a favor dos mais pobres são igual-

mente cruciais para garantir a integridade dos sistemas socio-e-

cológicos locais. 

• Terceiro, promover amplas coligações sociais, incluindo a classe 

média, a fim de alterar a base de consumo excessivo dos sistemas 

económicos e promover uma justiça planetária a favor dos pobres. 

• Quarto, investir em setores-chave que são fulcrais para assegurar a 

dignidade básica das maiorias pobres e marginalizadas do mundo.

• Quinto, assegurar, por meios legais e institucionais, que o apoio 

internacional não é desviado para servir os interesses das empre-

sas globais ou das elites políticas e económicas do Sul Global.

A fim de implementar esta abordagem centrada nos mais pobres à tran-

sição justa, um dos maiores desafios continua a ser a participação e a 

voz dos mais desfavorecidos nos processos democráticos de deliberação 

e de tomada de decisões. Uma recomendação especial para as Nações 

Unidas e as Organizações Internacionais, a União Europeia, os governos 

nacionais, os atores do sector privado e as organizações da sociedade ci-

vil é a necessidade de reformar verdadeiramente a representatividade dos 

mais pobres nos processos deliberativos e de tomada de decisões à esca-

la internacional, regional, nacional e local. Para tal, devemos promover um 

comportamento democrático mais inclusivo em matéria de representação 

processual, distributiva e discursiva.

Recomendações e Orientações para os decisores políticos 
para uma transição justa baseada em princípios

A elaboração de políticas é um processo que requer interatividade proces-

sual com um leque diversificado de intervenientes, particularmente os mais 

pobres e mais atingidos pelas políticas de combate às alterações climáti-

cas, a digitalização e a economia circular. Portanto, em vez de identificar as 

“primeiras soluções ideais” que à partida seriam as melhores, a abordagem 

de representatividade processual e tomada de decisão inclusiva realça as 

"segundas ou terceiras melhores" opções negociadas, que os interessados 

podem acordar com vista a garantir uma aliança alargada para o cami-

nho da transição. A fim de navegar neste processo de tomada de decisão 
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participativo e inclusivo, três critérios de seleção podem orientar os deciso-

res políticos numa transição justa baseada em princípios: I) "equidade", II) 

"potencial político transformador" e III) "eficácia esperada".

 
Governança Ambiental, Social e 
Corporativa e Diligência Devida em 
Matéria de Direitos Humanos
 
O contexto político para uma gestão sustentável das 
empresas na UE (EU SCG)

As diretrizes políticas da Comissão Europeia estão fortemente centradas 

no cumprimento pela UE dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 

ONU. Em março de 2020, a UE submeteu ainda à Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas a sua estratégia de neutrali-

dade climática até 2050. A 21 de abril de 2021, os negociadores do Conselho 

e do Parlamento Europeu chegaram a um acordo político provisório que fixou 

o objetivo de uma UE neutra para o clima até 2050, e um objetivo coletivo 

de redução das emissões líquidas de gases com efeito de estufa (emissões 

após dedução das remoções) de pelo menos 55% até 2030, em comparação 

com 1990. A Comunicação sobre o Pacto Ecológico Europeu afirma que “A 

sustentabilidade deve ser mais integrada no quadro de governança corpo-

rativa, uma vez que muitas empresas continuam a centrar-se demasiado no 

desempenho financeiro a curto prazo, em comparação com aspetos do pró-

prio desenvolvimento e sustentabilidade a longo prazo.”). A sustentabilidade 

consiste ainda em incentivar as empresas a enquadrarem as suas decisões 

em termos dos efeitos prolongados ambientais (incluindo o clima e a biodi-

versidade), sociais e humanos, e não em termos de ganhos de curto prazo. 

A iniciativa de governança corporativa sustentável fazia parte dos produtos 

anunciados do Plano de Ação da União Europeia para a Economia Circular, 

as estratégias de Biodiversidade e “da exploração agrícola para a mesa” e 

faria parte da Estratégia renovada para o Financiamento do Crescimento 

Sustentável. A Comunicação “A Hora da Europa: Reparar os Danos e Preparar 

o Futuro para a Próxima Geração” anuncia também esta iniciativa com o ob-

jetivo de “garantir que os interesses ambientais e sociais estão plenamente 

integrados nas estratégias empresariais”, no contexto em que a competitivi-

dade sustentável contribui para a recuperação do COVID-19 e para o desen-

volvimento das empresas no longo prazo. A iniciativa complementa a revisão 

da Diretiva sobre a Informação Não Financeira, que exige que determinadas 

grandes empresas de interesse público divulguem informações relacionadas 

com a sustentabilidade. 

Até agora, a abordagem preferida para incentivar as empresas multinacio-

nais a assumirem um papel-chave na governança ASC e Diligência Devida 

em matéria de Direitos Humanos tem sido baseada na ação voluntária. 

Esperava-se que as empresas multinacionais realizassem voluntariamente 

a diligência devida a fim de evitar danos de reputação e melhorar a sua 

posição junto dos trabalhadores e clientes. Foram criados vários quadros 
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internacionais como orientação, com vista a incentivar as multinacionais 

a prevenir os impactos negativos sobre os direitos humanos que, a existi-

rem, devem ser mitigados e remediados. Em 2011, o Conselho dos Direitos 

Humanos das Nações Unidas aprovou por unanimidade os Princípios 

Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos (Guiding Principles on 

Business and Human Rights, UNGPs), que estabelecem o primeiro quadro 

global que define os deveres e as responsabilidades dos governos e das 

empresas para prevenir, resolver e remediar os impactos da atividade em-

presarial globalizada sobre os direitos humanos. Os Princípios Orientadores 

estão assentes em três pilares que descrevem a forma como os Estados e 

as empresas os devem implementar:

• Pilar I: O dever do Estado de proteger os direitos humanos

• Pilar II: A responsabilidade empresarial de respeitar os direi-

tos humanos

• Pilar III: Acesso a medidas corretivas para as vítimas de abusos 

cometidos pelas empresas.

Entre os 31 princípios orientadores destacados, os princípios 17 a 21 refe-

rem as diligências que as empresas devem tomar no sentido de proteger 

os direitos humanos. A comunidade académica e as organizações da 

sociedade civil são críticas destes Princípios Orientadores das Nações 

Unidas em virtude da sua natureza voluntária, na medida em que a 

maioria das empresas não toma de forma voluntária providências para 

a proteção dos direitos humanos. Reconhecendo o facto de que a ade-

são voluntária promovida pelos UNGP é insuficiente, iniciaram-se nego-

ciações internacionais no quadro da ONU com vista à elaboração de um 

tratado internacional vinculativo para as empresas e os direitos humanos. 

Tal como está a ser negociada neste momento, a proposta de tratado co-

loca no centro da abordagem a obrigatoriedade das diligências devidas. 

Obriga "os Interlocutores Estatais a [adotarem] medidas necessárias para 

assegurar que todas as pessoas envolvidas em atividades relacionadas 

com negócios empresariais, incluindo as de caráter transnacional, efe-

tuem a diligência devida em matéria de direitos humanos” (Parlamento 

Europeu, Serviço de Investigação, 2021).

As Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais (atualiza-

das em 2011) e a Declaração Tripartida de Princípios sobre Empresas 

Multinacionais e Política Social da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) (atualizada em 2017) também estabelecem normas voluntárias para 

as empresas em matéria de diligência devida (due diligence). As Diretrizes 

da OCDE, apoiadas por 44 governos principalmente de países desenvol-

vidos, são o único instrumento que sublinha a responsabilidade empre-

sarial em todas as áreas relevantes, incluindo direitos humanos e direi-

tos laborais, divulgação de informação, ambiente, suborno, interesses dos 

consumidores, ciência e tecnologia, concorrência e fiscalidade. Surgiram 

em 1976 e já foram revistas em várias ocasiões. A última atualização in-

troduziu um novo capítulo sobre direitos humanos em consonância com 

os Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos e 
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uma nova abordagem à diligência devida e à gestão responsável da ca-

deia de abastecimento.

Numa resolução de 17 de abril de 2020, sobre a ação coordenada da 

UE para combater a pandemia de Covid-19 e as suas consequências, o 

Parlamento Europeu expressou a sua convicção de que "o dever de dili-

gência das empresas em matéria de direitos humanos e de ambiente é 

uma condição necessária para prevenir e atenuar as crises futuras e as-

segurar cadeias de valor sustentáveis".

 
Legislação da UE em vigor e outras iniciativas: a 
necessidade de uma abordagem vinculativa

A UE aprovou legislação vinculativa e iniciativas voluntárias para dar res-

posta às violações dos direitos humanos e ambientais nos setores tradi-

cionalmente mais afetados, tais como as indústrias extrativas, da madeira, 

vestuário e couro. A UE também tem participado ativamente em iniciati-

vas internacionais, por exemplo, no processo de Kimberley, que visa impe-

dir o comércio de "diamantes de sangue" (diamantes extraídos por grupos 

armados e comercializados para financiar conflitos), bem como nos esfor-

ços da OCDE para conceber diretrizes para vários sectores (Parlamento 

Europeu, Serviço de Investigação, 2021).

Existem vários exemplos de legislação obrigatória que exige a condução 

das diligências devidas em países dentro e fora da UE, mas que tratam de 

matérias específicas (indústrias extrativas - EUA, 2010, lei Dodd-Frank Act, 

Secção 1502) ou de violações particulares dos direitos humanos, por exem-

plo o trabalho infantil (lei holandesa) ou o trabalho forçado (Reino Unido, 

2015, lei sobre a escravatura moderna). A única legislação nacional com 

uma abordagem transversal é a lei francesa de 2017 sobre o dever de vi-

gilância, que obriga todas as grandes empresas francesas (com mais de 5 

000 empregados em França e mais de 10 000 globalmente) a proceder às 

diligências devidas junto das empresas que controlam e de todos os seus 

subcontratados e fornecedores. A legislação francesa obriga as empresas 

a criar um plano de vigilância juntamente com os sindicatos. As empresas 

que não empreenderem as diligências obrigatórias são responsáveis pelo 

pagamento de sanções e de compensações por danos causados. Estes pla-

nos têm de conter um mapa dos riscos, procedimentos regulares de avalia-

ção do risco, ações de mitigação e prevenção, um mecanismo de alerta e 

de vigilância. Numa avaliação de fevereiro de 2020 sobre a aplicação da lei, 

o governo francês concluiu que, enquanto algumas empresas realizaram 

progressos visíveis, outras ainda não aplicam a lei eficazmente. As empre-

sas podem ser civilmente responsáveis se não cumprirem com a lei, mas as 

multas que constavam inicialmente da proposta de lei foram invalidadas 

com base em critérios de inconstitucionalidade. Em vários outros Estados-

Membros da UE, são muitas as iniciativas da sociedade civil e propostas de 

legislação que apelam à aplicação de diligências obrigatórias (Parlamento 

Europeu, Serviço de Investigação, 2021).

Apesar de a UE impor obrigações rigorosas de diligência devida a nível in-

tersectorial para o setor dos minerais e da madeira, a par das obrigações 
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de divulgação previstas na diretiva sobre a divulgação de informações 

não financeiras (NFRD – Non-Financial Reporting Directive), a UE tem 

até agora seguido a abordagem voluntária proposta pelos quadros inter-

nacionais, principalmente os princípios orientadores das Nações Unidas 

(UNGP), no que diz respeito à diligência devida em matéria de direitos hu-

manos. Esta abordagem é considerada largamente insuficiente.

Os estudos académicos revelam que as ferramentas mais comuns de dili-

gência devida não são muito eficazes no reforço do respeito pelos direitos. 

As Organizações da Sociedade Civil têm apresentado conclusões muito 

semelhantes. Em dezembro de 2019, mais de uma centena de ONG cla-

maram por legislação sobre diligência devida em matéria de ambiente e 

direitos humanos. No âmbito da "Conferência sobre Empresas e Direitos 

Humanos: rumo a uma agenda comum de ação”, sob presidência finlande-

sa, estas organizações e redes de toda a Europa e outras regiões exigiram 

regras vinculativas sobre o respeito empresarial pelos direitos humanos 

e o ambiente. Representantes das instituições da UE, Estados-Membros, 

a sociedade civil e empresas discutiram a forma da União Europeia exigir 

com eficácia às empresas o respeito pelos direitos humanos.

A sociedade civil deixa claro que as atuais políticas e legislação da UE não 

conseguem dar resposta aos desafios urgentes relacionados com os efei-

tos sobre os direitos humanos e o ambiente da operação das empresas 

em todo o mundo. A ausência de regras intersectoriais na UE que obri-

guem as empresas a identificar e dar resposta a esses impactos impede as 

empresas de serem legalmente responsabilizadas quando negligenciam 

as suas responsabilidades. Impede ainda as vítimas de má gestão empre-

sarial de recorrerem à justiça para obterem compensação pelos danos.

O recurso a uma abordagem voluntária para promover o respeito dos direi-

tos humanos e do ambiente por parte das empresas revelou-se insuficien-

te e não impede as violações dos direitos humanos e os danos ambientais.

A nova Comissão Europeia deve, assim, tomar medidas rápidas e apre-

sentar uma proposta legislativa que estabeleça um quadro obrigatório 

de diligência devida em matéria de direitos humanos e ambiental para as 

empresas e que permita o acesso a soluções para as vítimas de abusos 

das sociedades (European Coalition for Corporate Justice, 2019).

Tendo em conta as múltiplas conclusões acima descritas e a fragmen-

tação das orientações internacionais seguidas pela UE, espera-se que a 

legislação comunitária intersectorial sobre diligências obrigatórias esta-

beleça um padrão único, mesmo que permita uma abordagem sensível 

ao setor. Atualmente, existe uma falta de clareza conceptual e jurídica 

sobre os processos de diligência devida (due diligence), com empresas 

que executam uma diversidade de processos, por vezes até divergen-

tes. A abordagem voluntária não garante a igualdade de condições e 

pode criar desvantagens competitivas para as empresas que tomam 

medidas de diligência devida. De acordo com o estudo encomendado 

pela Comissão Europeia, as empresas entrevistadas indicaram a igual-

dade de condições e a segurança jurídica como as considerações mais 
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importantes de uma abordagem de diligência devida obrigatória. Outro 

possível benefício consiste em resolver a falta de acesso a recursos para 

as partes prejudicadas pelas empresas da UE, estabelecendo a respon-

sabilidade civil ou mesmo penal no caso de incumprimento (Parlamento 

Europeu, Serviço de Investigação, 2021).

Contributos da Sociedade Civil e 
Recomendações
As Organizações da Sociedade Civil congratularam-se com o relatório 

recente do Parlamento Europeu. No entanto, na próxima legislatura, a 

Comissão deve utilizar este relatório como base e preparar legislação 

obrigatória para todas as empresas, bem como uma obrigação de diligên-

cia devida mais forte e harmonizada que abranja toda a cadeia de valor. 

A definição de diligência devida deve basear-se nos instrumentos reco-

nhecidos internacionalmente, nomeadamente os Princípios Orientadores 

da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos e as Orientações da OCDE.

As definições de direitos humanos, ambiente e boa governança e gover-

nança ambiental devem ser afinadas de modo a abranger o maior número 

possível de impactos em toda a cadeia de valor e corresponder aos obje-

tivos consagrados nos Tratados da UE relacionados com estes temas.

Embora o relatório reconheça a necessidade de interagir com um amplo 

leque de partes interessadas a fim de estabelecer e implementar a es-

tratégia de diligência devida (due diligence) das empresas, a legislação 

a ser adotada deverá assegurar que a consulta é significativa e eficaz.

Além disso, os mecanismos de execução (através de mecanismos de exe-

cução tanto públicos/administrativos como privados/civis) devem possuir 

efeitos dissuasores eficazes em caso de incumprimento das obrigações 

de diligência devida ou por danos causados. A este respeito, prevemos 

que a Comissão considere instrumentos como a responsabilidade crimi-

nal ou equivalentes.

Por fim, tal como o relatório do Parlamento Europeu sublinha, é essencial 

garantir o acesso à justiça e compensação por danos causados a indiví-

duos e comunidades para assegurar o sucesso da legislação em estudo. 

Para tal, apelamos à Comissão para que crie um regime de responsa-

bilidade civil com disposições sólidas que facilitem o acesso à justiça 

por parte das vítimas de abusos das empresas na UE e no estrangeiro. 

Tais disposições devem também prever a responsabilidade pela inca-

pacidade de evitar danos ao longo da cadeia de valor, uma distribui-

ção mais justa do ónus da prova para todos os elementos probatórios 

e prazos-limite razoáveis para reclamações transnacionais.
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Principais Recomendações de Políticas para a UE

Tanto as Organizações da Sociedade Civil Europeia como as ONG dos 

países do Sul, especialmente as que representam os povos indígenas, 

apresentaram à CE recomendações concretas a fim de instituir a devi-

da diligência (due diligence) verdadeiramente obrigatória em matéria de 

direitos humanos como base para uma Governança de Sustentabilidade 

Empresarial vinculativa, ao mesmo tempo que reforçam outros instrumen-

tos legais para garantir responsabilidades civis e criminais. As principais 

recomendações, que apoiamos, podem ser resumidas da seguinte forma:

1. As empresas comerciais devem estar obrigadas a respeitar os 
direitos humanos e o ambiente no âmbito das suas operações, 
ao longo das suas cadeias de valor globais e no âmbito das suas 
relações comerciais.

2. As empresas comerciais devem estar obrigadas a identificar, 
cessar, prevenir, mitigar, fiscalizar e divulgar possíveis e reais 
efeitos adversos para os direitos humanos e o ambiente 
com base num processo de diligência devida contínua, em 
conformidade com as normas internacionais de devida diligência 
(due diligence) em vigor.

3. As empresas comerciais devem assegurar ou cooperar no 
sentido da reparação de efeitos adversos nas suas cadeias 
de valor globais e no âmbito das suas atividades e relações 
comerciais.

4. As empresas comerciais devem ser responsabilizadas pelos 
efeitos adversos nos direitos humanos e no ambiente das suas 

cadeias de valor globais e no âmbito das suas atividades e 
relações comerciais.

5. Os Estados-Membros devem assegurar que as obrigações acima 
referidas são aplicadas de forma consistente e que as vítimas 
têm acesso à reparação eficaz de danos.

6. As disposições acima referidas devem ser aplicadas 
independentemente da lei aplicável à resolução do conflito, tal 
como descrito no artigo 16.º do Regulamento (CE) n.º 864/2007 
(Roma II).

7. Esta legislação deve ser transversal e abranger todas as 
empresas em todos os setores, incluindo as instituições 
financeiras.

8. O quadro legislativo comunitário deve estabelecer um sistema 
independente de conformidade e reclamação.

9. A legislação deve conter salvaguardas e requisitos para ações 
empresariais sólidas com o intuito de melhorar a segurança 
e a proteção dos defensores dos direitos humanos e dos 
denunciantes que apresentem queixas contra uma empresa ou 
investidor específico.

10. Criar medidas não regulamentares complementares e de 
coerência das políticas.

 

A UE deve explorar a melhor forma de apoiar técnica e financeiramente 

os países produtores para catalisar o reconhecimento e a proteção dos 

direitos humanos através de reformas políticas, jurídicas e judiciais, 

bem como o financiamento direto da segurança da posse da terra por 
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parte de comunidades e povos indígenas, da proteção das florestas e 

de iniciativas de monitorização. A UE deve ainda assegurar que outros 

investimentos europeus e ações externas nos países em desenvolvi-

mento (por exemplo, na agricultura, nos transportes, em infraestrutu-

ras, nas alterações climáticas e na conservação) não afetam negati-

vamente os titulares de direitos e territórios. Os avanços nestas áreas 

irão também contribuir para alcançar as metas da UE na resposta aos 

desafios que são colocados pelas crises ambientais, de biodiversidade 

e das alterações climáticas.

 
Inclusividade e modelos de negócio 
inovadores emergentes
Uma crítica comum da “era do desenvolvimento sustentável” contempo-

rânea consiste em declarar que a proposta de desenvolvimento susten-

tável não possui um caráter transformativo. O desenvolvimento susten-

tável não consegue ir além do PIB pois inclui o crescimento económico 

como meta. Considera-se que o ODS 8 viola os objetivos de sustentabi-

lidade dos ODS. Para ir além do PIB ou dos objetivos de curto prazo ne-

cessitamos de ter modelos de negócio inovadores. É, no entanto, indis-

cutível a necessidade de envolver as empresas. Os esforços do passado 

para abordar as causas da marginalização social e económica mal con-

seguiram interromper os padrões de pobreza e desigualdade persisten-

tes. Temos, pois, de reconhecer que é arriscado colocar as empresas 

no centro das agendas do desenvolvimento sustentável. Para que as 

empresas assumam o papel de agentes do desenvolvimento, os ob-

jetivos de sustentabilidade têm de estar no coração das suas opera-

ções. Os decisores políticos, governos, a UE e as agências multilaterais, 

bem como os investidores, têm de avaliar se uma empresa em concreto 

merece uma "licença de agente de desenvolvimento" ou se, pelo contrá-

rio, deve ser retirada do sistema económico.

 
Recomendações políticas de apoio às empresas inclusivas 
para o desenvolvimento sustentável

É essencial estabelecer o que se entende por Empresa Inclusiva, pelo 

menos, no caso de a comunidade internacional  estar seriamente empe-

nhada em envolver as empresas privadas como "agentes de desenvolvi-

mento". Nessa medida, uma extensão do conceito de licença para operar 

e a licença social para operar pode ser enquadrada como “Licença para 

Operar como Agente de Desenvolvimento”. Uma ferramenta deste tipo 

poderá estabelecer um conjunto de critérios para orientar os decisores 

nas suas interações com as empresas privadas na transição climática, 

na implementação dos ODS e no respetivo fluxo de arquitetura financei-

ra e outras ferramentas políticas (por exemplo, políticas orçamentais).  

A UE e os seus Estados-Membros devem ser os primeiros a conceber 

e implementar um instrumento de avaliação de base para determinar 

se um modelo empresarial e uma atividade estão em conformidade 

FINANCIAMENTO SUSTENTÁVEL, SETOR PRIVADO E TRANSIÇÃO JUSTA BRIEF JULHO 202117



com os princípios e as boas práticas de desempenho fundamentais 

em matéria Ambiental, Social e de Governança (ASG), incluindo a 

inclusividade.

- O instrumento que designamos por "Licença de Funcionamento 

como Agente de Desenvolvimento", deve ser encarado como 

um nível adicional às atuais Licenças Sociais e Atuariais para 

Operar, bem como um pré-requisito para aceder a fundos pú-

blicos europeus e/ou contratos para atividades internacionais e 

outros instrumentos políticos alinhados com a Agenda 2030, o 

Acordo de Paris e o Pacto Ecológico Europeu.

- Incluir países parceiros do Sul e organizações e redes locais, re-

gionais e globais da sociedade civil como parceiros na monitori-

zação do cumprimento societário da Licença de Funcionamento 

como Agente de Desenvolvimento.

Além disso, e em convergência com a Confederação Europeia de ONG 

(CONCORD), recomendamos à UE e respetivos membros que assumam 

a liderança nos seguintes passos1: 

1 Para mais detalhes acerca da posição CONCORD relacionada com os Modelos de Negócio Inclusivos e Sustentá-
veis, podem ler-se dois relatórios recentemente publicados: CONCORD. (2020, December 1). Mind Our Business. 
https://concordeurope.org/2020/12/01/mind-our-business-amplify-the-transformative-power-of-sustainable-an-
d-inclusive-business-models-through-eu-external-action/ 
 
CONCORD. (2020, July 9). Rebuilding better with sustainable and inclusive business models. CONCORD. https://
concordeurope.org/resource/rebuilding-better-with-sustainable-and-inclusive-business-models/

Monitorizar o apoio às empresas sustentáveis e inclusivas e os seus efeitos.

- As ferramentas de monitorização dos instrumentos de ação exter-

na da UE e dos seus Estados-Membros devem incluir indicadores 

quantitativos e qualitativos do apoio a modelos empresariais sus-

tentáveis e inclusivos, bem como recolher provas de como os proje-

tos financiados ajudam a levar a Agenda 2030 e o Acordo de Paris 

a bom porto. O impacto positivo do desenvolvimento das comuni-

dades locais deve ter prioridade sobre a alavancagem financeira ou 

o retorno dos investimentos.

Mapear as empresas sustentáveis e inclusivas, avaliar o contexto em que 

operam e ajudar a criar um ambiente propício para elas nos países parceiros.

Assegurar o acesso ao financiamento de empresas sustentáveis e inclusivas.

Ajudar a impulsionar as empresas sustentáveis e inclusivas. 

- Acrescentar sistematicamente uma secção ou pilar relacionado com 

os negócios sociais e inclusivos, em todas as cimeiras empresariais 

entre a UE e África e outras cimeiras empresariais semelhantes pa-

trocinadas pela UE.

- Facilitar a cooperação transfronteiriça entre diferentes empresas 

sustentáveis e inclusivas para lhes permitir expandir as suas ativi-

dades e aumentar ainda mais a sua resiliência.
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A elaboração deste Brief faz parte do projeto “Por uma Europa aberta, jus-

ta e sustentável no mundo", implementado pela Plataforma Portuguesa 

das ONGD durante a Presidência Portuguesa do Conselho da UE (de ja-

neiro a junho de 2021), cujo objetivo é aumentar o apoio público a políti-

cas europeias abertas, justas e sustentáveis, especialmente em relação à 

Agenda 2030, à cooperação para o desenvolvimento, aos direitos huma-

nos e à defesa do espaço de atuação da sociedade civil. 

O Brief foi elaborado por João José Fernandes e José Luís Monteiro. As 

opiniões expressas no Brief são da exclusiva responsabilidade dos con-

sultores e não expressam posições institucionais ou vínculos com qual-

quer instituição. 

Porque defendemos a igualdade de género como um valor intrínseco aos 

direitos humanos, quaisquer termos gramaticais no texto referentes ao 

género devem ser lidos e entendidos como aplicáveis igualmente a am-

bos os géneros. 

Pode copiar, descarregar ou imprimir o conteúdo desta publicação (por 

favor use papel certificado ou reciclado). Pode utilizar trechos desta pu-

blicação nos seus documentos, apresentações, blogs e websites, contan-

to que mencione a fonte.
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