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INTRODUÇÃO

A UE ambiciona ser líder mundial na promoção do de-

•

senvolvimento económico, ambiental e socialmente

O bem-estar dos cidadãos é protegido de riscos e
impactos ambientais;

sustentável, como forma de enfrentar a crise planetária e especialmente de combater as alterações climá-

•

Ninguém, nem nenhum lugar, é deixado para trás.

ticas. O Pacto Ecológico Europeu traduz a resposta estrutural da Europa e a nova estratégia de crescimento

Graças a esta iniciativa gigantesca, a UE procura apro-

que estabelece metas ambiciosas para transformar a

fundar o seu papel de líder dos esforços internacionais,

UE numa economia moderna, competitiva e eficien-

e em conjunto com os nossos parceiros, enfrentar os de-

te em termos de utilização dos recursos1, em que:

safios ambientais e promover a aplicação de políticas
ambientais, climáticas e energéticas ambiciosas em todo
o mundo. Como tal, a Europa pretende aplicar mecanis-

•

A Neutralidade de Carbono (zero emissões líqui-

mos bilaterais e multilaterais para ajudar os parceiros

das de gases com efeito de estufa) é alcançada

na transição para percursos de desenvolvimento mais

até 2050;

sustentáveis, mas deve também considerar potenciais
efeitos negativos indesejados.

•

O crescimento económico é dissociado com sucesso da utilização de recursos;

Ao contrário do que se pensa, a UE tem sido e continua a ser o principal parceiro económico de África,

•

1

O ambiente e o capital natural são protegidos, ge-

pelo que qualquer alteração nas prioridades da

ridos de forma sustentável e recuperados;

Europa terá impacto nas economias africanas.

European Commission (2021). Green Alliances and Partnerships. European Commission. https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/
green-deal_en
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FIGURA 1
Trocas comerciais entre a UE e África
EU: AFRICA'S BIGGEST TRADING PARTNER
235 222

Trade with Africa in 2018
(in billions of euros)

Foreign direct investment stocks
in 2017 in Africa

125

(In billions of euros)

Ofﬁcial development assistance in 2018

European Union

(In billions of euros)

Share of trade (in %)

32%

46

19,6
38
Africa
receives
46% of
the total

China

42

United States
17%

6%

Fonte: Caslin, (2020)2
A UE é o principal destino das exportações africanas (ultra-

investimento da UE e da China vinha aumentando em

passando mesmo o comércio intrarregional africano), com

vez de diminuir. Tal deve-se em grande parte ao aumen-

a vantagem acrescida de as importações europeias serem

to dos volumes de investimento italiano e holandês, que

mais diversificadas do que as importações dos EUA e da

compensa o declínio do IDE da França e do Reino Unido.

China por não se limitarem a matérias-primas. Além disso,
as importações de produtos do setor industrial emergente
3

africano estão em crescimento (Kappel, 2021 ).

Do ponto de vista ambiental, África está na linha da
frente das duas maiores crises ambientais que o mundo
enfrenta atualmente, as Alterações Climáticas e a Perda

O investimento europeu em África tem um enorme sig-

de Biodiversidade.

nificado para o continente. Por exemplo, o investimento
direto europeu em 2017 ascendeu a 222 mil milhões de

Embora a participação de África na emissão de gases

euros (em capital), um investimento cinco vezes maior do

com efeito de estufa seja atualmente extremamente re-

que o dos EUA (42 mil milhões de euros) e da China (38

duzida (as projeções apontam para uma mudança se

mil milhões de euros). As empresas britânicas, francesas,

nada for feito), o continente corre o risco extremo de ser

holandesas e italianas constituem os principais investido-

a maior vítima dos efeitos das Alterações Climáticas.

res europeus no continente africano. Embora nos últimos
dez anos o Investimento Direto Estrangeiro (IDE) chinês

Os dados mais recentes sobre as emissões globais de gases

tenha aumentado acentuadamente (enquanto o dos EUA

com efeito de estufa (2019) revelam que África foi responsá-

tem vindo a diminuir), até recentemente o fosso entre o

vel por quase 4% das emissões mundiais e a Europa por 12%.

2

Caslin, O. (2020, July 29). EU wants to keep its status as one of Africa’s largest trading partners. The Africa Report. https://www.theafricareport.
com/34293/eu-is-one-of-africas-largest-trading-partners/

3

Kappel, R. (2021). Redefining Europe-Africa relations. Friedrich-Ebert-Stiftung Africa Department, January 2021. - (Together towards justainability) Einheitssacht.: Europa - Afrika . - Electronic ed.: Berlin : FES, 2021. ISBN 978-3-96250-799-2. Available at: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/
bruessel/17306.pdf
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FIGURA 2
2019 Emissões Globais de GEE

Fonte: Gráfico produzido com dados combinados obtidos no website Statista.
Se compararmos os dados de emissões de África com

acentuado, especialmente se considerarmos as emis-

as emissões da UE e os 2 maiores países contribuin-

sões per capita.

tes individuais (China e EUA), o contraste é ainda mais

FIGURA 3
Emissões de GEE em giga-toneladas de CO2

Fonte: Gráfico produzido com dados combinados obtidos no website Statista.
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FIGURA 4
Emissões per capita em Kg de CO2

Fonte: Gráfico produzido com dados combinados obtidos no website Statista.

Relativamente

à

vulnerabilidade

às

Alterações

Climáticas, o Índice German Watch Global Climate

nível dos mares, o degelo dos glaciares ou o aquecimento e a acidificação dos oceanos.

Risk4 é uma das ferramentas de análise mais consensuais. Baseia-se no MunichRe NatCatSERVICE, um dos

Os países em desenvolvimento são especialmente afe-

mais fiáveis conjuntos de dados disponíveis sobre os

tados pelas alterações climáticas. São os mais atingi-

impactos de eventos climáticos extremos e dados so-

dos, porque são particularmente vulneráveis aos efeitos

cioeconómicos associados (embora o índice não deva

prejudiciais de um fenómeno, mas têm uma capacida-

ser considerado uma classificação abrangente da vul-

de de resposta mais baixa. Oito dos dez países mais

nerabilidade climática, representa uma peça importan-

afetados pelos impactos quantificados dos fenómenos

te do puzzle geral dos impactos relacionados com o

climáticos extremos em 2019 pertencem à categoria de

clima e vulnerabilidades associadas). Este índice mede

países de rendimento baixo a médio-baixo. Metade são

fenómenos climáticos extremos, por exemplo tempes-

Países Menos Desenvolvidos. Os últimos dados trata-

tades, inundações e ondas de calor, mas não considera

dos (2019) revelam que 3 dos 5 países mais afetados

processos lentos importantes, tais como a subida do

se encontram em África.

4

https://germanwatch.org/en/cri.
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FIGURA 5
Distribuição do risco por 191 países

Fonte: Eckstein et al, 20215
África ainda possui um manancial de biodiversidade

que tem sido objeto de muito mais estudos). Entre todas

impressionante, incluindo as coleções mais intactas de

as espécies de água doce em África, 21 por cento estão

grandes mamíferos na Terra. No entanto, a abundância

registadas como ameaçadas e 45 por cento dos peixes

das espécies está em declínio e as espécies estão cada

de água doce e 58 por cento das espécies de plantas de

vez mais ameaçadas. Em 2014 a lista vermelha da UICN

água doce são sobre-exploradas (UICN 2014 ). Estima-

registou em África 6.419 espécies animais e 3.148 es-

se que as populações africanas de espécies de verte-

pécies vegetais ameaçadas de extinção (contra 1.700

brados tenham decrescido cerca de 39 por cento desde

espécies animais e 1.003 espécies vegetais na Europa,

1970 (UICN 2014 6).

5

Eckstein, David, Vera Künzel and Laura Schäfer. 2021. “Global Climate Risk Index 2020, Who Suffers Most from Extreme Weather Events? Weather-Related Loss Events in 2019 and 2000 to 2019.” Berlin: 487 Germanwatch.

6

International Union for Conservation of Nature and United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Centre (2014). The
World Database on Protected Areas. Cambridge, UK
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FIGURA 6
Focos mundiais de biodiversidade

Biodiversity Hotspots
hotspot area

outer limit

Fonte: Mittermeier et al, 20117
A importância de África na conservação da biodiver-

matérias-primas para a economia mundial, mas não pro-

sidade mundial é ainda mais reforçada se considerar-

duzir a maioria dos produtos industriais de que qualquer

mos que é neste continente que se encontram 8 dos

sociedade moderna necessita para funcionar), tornando

36 pontos biológicos críticos (regiões com níveis mui-

óbvios os impactos no presente e futuro. Segundo a OCDE,

to elevados de biodiversidade e espécies endémicas,

apesar das taxas de pobreza em África terem vindo a au-

em habitats em risco de degradação) que existem no

mentar a um ritmo baixo, mas progressivo, desde o princí-

mundo, enquanto na Europa há apenas um – a Bacia

pio do período dos ODS (abaixo de 1% nos anos anteriores)

Mediterrânica (Mittermeier et al, 2011).

prevê-se que entre 2019 e 2020 o número de pessoas que
vivem em extrema pobreza em África tenha crescido em 40

A transição para uma economia verde e neutra em carbo-

milhões (8%), passando de 480 para quase 520 milhões de

no terá um efeito considerável, não só ao nível do ambiente

africanos. O próximo ano deverá ser tão desafiante como o

como sobre as condições sociais das populações na Europa

princípio da nova década8. Em 2021, prevê-se um pico de

e nos seus países parceiros. Por conseguinte, devemos tam-

pobreza extrema com um aumento adicional de 2%, tor-

bém ter em conta que a fragilidade e incerteza da economia

nando a realização do ODS 1 até ao final desta década

africana se traduzem diretamente nas condições e sistemas

mais improvável do que nunca, especialmente em África.

sociais a que os cidadãos africanos têm acesso. Esta é uma
realidade que a pandemia da COVID19 tornou evidente.

Por conseguinte, há a necessidade de explorar caminhos
futuros alternativos para a implementação da Transição

À medida que a crise sanitária avança (agravada pelas li-

Verde Europeia, uma vez que ainda há tempo para ga-

mitações da maioria dos sistemas de saúde dos Estados

rantir que ninguém fica para trás nesta transição, espe-

africanos), a crise económica instalou-se (agravada pelo

cialmente aqueles que são mais vulneráveis e estão me-

facto de África ser ainda um importante fornecedor de

nos preparados para as mudanças necessárias.

7

Mittermeier RA, Turner WR, Larsen FW, Brooks TM, Gascon C (2011) Global biodiversity conservation: the critical role of hotspots. In: Zachos FE,
Habel JC (eds) Biodiversity hotspots: distribution and protection of conservation priority areas. Springer, Heidelber.

8

Tong, B. (2020, October 12). COVID-19 has pushed extreme poverty numbers in Africa to over half a billion. OECD Development Matters. https://
oecd-development-matters.org/2020/10/12/covid-19-has-pushed-extreme-poverty-numbers-in-africa-to-over-half-a-billion/
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REDUZIR O RISCO
DA DÍVIDA IMPACTAR
NEGATIVAMENTE A
TRANSIÇÃO VERDE
EM ÁFRICA
Acordo de Paris

às nações em desenvolvimento nos seus esforços de mi-

O foco da transição verde global que a Europa procura

quadro transparente de acompanhamento, prestação de

liderar é o combate às alterações climáticas e o Acordo

contas e fixação dos objetivos climáticos individuais e co-

de Paris é a peça central do puzzle para combater a

letivos dos países.

tigação e adaptação climática, e procura desenvolver um

crise climática.
Assinado em 2015, o Acordo de Paris é um marco internacional ratificado por quase todas as nações (atualmente 197) que, em conjunto, procurarão enfrentar o proble-

Contribuições Nacionalmente
Determinadas (NDC)

ma das alterações climáticas e os seus efeitos negativos.

O Acordo de Paris está ancorado em Contribuições

O acordo procura reduzir significativamente as emissões

Nacionalmente Determinadas (NDC), ações nacionais

de gases com efeito estufa em todo o mundo, num esforço

não vinculativas que incluem metas climáticas para a re-

de restringir o aumento da temperatura global neste sé-

dução das emissões de gases com efeito estufa, e ainda

culo a dois graus centígrados acima dos níveis pré-indus-

políticas e medidas que os governos se propõem imple-

triais, ao mesmo tempo que são tomadas medidas para

mentar para responder às alterações climáticas e como

restringir o aumento a 1,5 graus. No âmbito do acordo, os

contribuição para atingir as metas globais.

principais países emissores comprometem-se a reduzir os
seus níveis de emissão de GEE e, como o tempo, a refor-

As NDC foram chave para garantir a aprovação do

çar estes compromissos. Mais importante ainda, o pacto

Acordo de Paris em 2015 e são também determinan-

oferece às nações desenvolvidas um caminho de ajuda

tes para a sua execução nas próximas décadas. Estas

Três objetivos do Acordo de Paris
1.

Limitar o aumento da temperatura média global a níveis bem abaixo dos 2ºC acima dos níveis
pré-industriais e envidar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5ºC acima dos níveis
pré-industriais.

2.

Aumentar a capacidade de adaptação aos efeitos negativos das alterações climáticas, a promoção
da resiliência às alterações climáticas e a criação de um modelo de desenvolvimento com baixas
emissões de gases com efeito de estufa, de modo a não ameaçar a produção de alimentos.

3.

Tornar os fluxos financeiros consistentes com uma trajetória de desenvolvimento resiliente e de
baixas emissões de gases com efeito de estufa.

14

contribuições apresentam três grandes características:

É a partir daqui que as coisas se complicam. As NDC con-

Primeiro, as NDC são universais: praticamente todos os

jugam dois tipos de metas: incondicionais e condicionais.

países signatários da Convenção-Quadro das Nações

As primeiras são as metas que o país se propõe alcançar

Unidas para as Alterações Climáticas (UNFCCC) apre-

independentemente do apoio externo, sendo habitualmen-

9

sentaram a sua NDC (Pauw et al 2019 ). Segundo, as

te as mais simples. As segundas congregam habitualmen-

NDC concedem aos países ampla flexibilidade para

te metas mais ambiciosas e dependem do acesso a ajuda

ajustarem as suas ambições às circunstâncias e priori-

financeira internacional e a transferência tecnológica. A

dades nacionais, uma vez que os países divergem sig-

diferença entre os dois tipos de metas pode ser muito sig-

nificativamente em termos de emissões de GEE, vulne-

nificativa e, em última análise, o êxito do Acordo de Paris

rabilidades, capacidades e níveis de desenvolvimento,

depende do cumprimento dos compromissos condicionais

em conjunto com o facto de que as poucas orientações

(e mesmo assim é necessária mais ambição).

prestadas pela conferência das partes resultaram num
conjunto de NDC muito variáveis em termos do âmbi-

Ao analisar as contribuições nacionalmente determi-

to e do conteúdo (Mbeva & Pauw, 201610). Em terceiro

nadas pretendidas (CNDP) (precursoras das NDC) sub-

lugar, o Acordo de Paris impõe ciclos de revisão e atua-

metidas à UNFCCC verificamos que 78% consistiam em

lização (de cinco em cinco anos) com vista a assegurar

contribuições condicionais (Pauw et al. 2019), sendo que

que as NDC se tornem mais ambiciosas com o tempo

a maioria dos países em desenvolvimento preferiu incluir

(Pauw et al 2019).

na mesma NDC os dois tipos de metas.

QUADRO 1
Medidas NDC - Exemplos de Cabo Verde
Incondicionais
100% de acesso à rede elétrica até
2017

Condicionais
-

35% de penetração das Energias
Renováveis até 2018

Eletricidade
30% de penetração das Energias
Renováveis até 2025

50% de penetração das Energias
Renováveis até 2020
100% de penetração das
Energias Renováveis até 2025

Eficiência
energética

10% de redução das necessidades
de energia em relação ao cenário
de base até 2030

20% de redução das
necessidades de energia em
relação ao cenário de base até
2025

9

W. P. Pauw, P. Castro, J. Pickering & S. Bhasin (2020) Conditional nationally determined contributions in the Paris Agreement: foothold for equity
or Achilles heel?, Climate Policy, 20:4, 468-484, DOI: 10.1080/14693062.2019.1635874

10

Mbeva, K., & Pauw, W. P. (2016). Self-differentiation of countries’ responsibilities: Addressing climate change through intended nationally determined contributions (Discussion Paper 4/2016). Bonn: German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE).
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15

exemplo, empréstimos e financiamento privado alavancado
por dinheiro público, enquanto outras dizem que apenas as

Já antes da COP21 se falava da necessidade de financiar

subvenções diretas, em muito menor quantidade, é que de-

o combate às alterações climáticas quando, numa cimeira

vem ser incluídas.

da ONU em Copenhaga, em 2009, os países ricos (embora
resistindo aos apelos para compensar diretamente as na-

Enquanto a OCDE estima que o financiamento das medi-

ções mais pobres que são prejudicadas pelas suas emis-

das climáticas canalizado para os países em desenvolvi-

sões de carbono) concordaram em contribuir todos os anos

mento ascendeu a 62 mil milhões de dólares em 201411,

com 100 mil milhões de dólares para ajudar estes países

a Índia discordou, chamando à OCDE um "clube de países

a lidar com as alterações climáticas. O compromisso, nor-

ricos” que divulga números "inflacionados", e afirmando

malmente descrito como a mobilização de fundos por paí-

que apenas 2,2 mil milhões de dólares tinham sido gas-

ses desenvolvidos para países em desenvolvimento, visa

tos a combater as alterações climáticas, porque os fundos

atingir esta meta até 2020. Assim foi constituído o Fundo

transferidos de outras linhas orçamentais (para o desen-

Verde para o Clima como forma de distribuir as verbas.

volvimento ou ajuda) não deveriam ser contabilizados. Em
2018, a Oxfam sugeriu que os fluxos públicos de finan-

Qual o montante do financiamento?

ciamento da luta contra as alterações climáticas estariam
entre os 16 e os 21 mil milhões de dólares em 2015-16,

Esperava-se que o Fundo Verde para o Clima assumisse

argumentando que apenas as subvenções, e não os em-

maior importância depois de Paris, mas até agora mobili-

préstimos, deveriam ser contabilizados.

zou apenas uma pequena percentagem do objetivo inicial,
uma vez que os países desenvolvidos continuam a preferir

A OCDE coloca a despesa pública em 56,7 mil milhões

outras alternativas para ajudar os países em desenvolvi-

de dólares em 2017, alavancando uns adicionais 14,5

mento. Uma década depois de Copenhaga, ainda se dis-

mil milhões de dólares de financiamento privado, num

cute se o objetivo de 100 mil milhões de dólares está perto

total de 71,2 mil milhões de dólares. Portanto, mesmo

de ser atingido – em parte porque os negociadores nunca

a contabilização mais ampla do financiamento de me-

chegaram a acordo sobre o tipo de financiamento que deve

didas contra as alterações climáticas coloca o objetivo

ser contabilizado, já que algumas estimativas incluem, por

ainda muito longe da meta.

FIGURA 7
Financiamento dos Países Desenvolvidos para os Países em Desenvolvimento

Public

Private

Fonte: Adaptado a partir de Yeo 2019.

11

OECD (2015), “Climate finance in 2013-14 and the USD 100 billion goal”. OECD/CPI. 	
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O que está a ser financiado?

Quem é que é financiado?

No entanto, a questão não é apenas o volume do finan-

Outro problema com o atual financiamento de medi-

ciamento. Pelo menos tão importante é onde este dinhei-

das contra as alterações climáticas é que os fundos são

ro está a ser gasto. Em termos gerais, os sistemas de

manifestamente geridos de acordo com as tradicionais

energia renovável e transporte sustentável consomem a

prioridades "com fins lucrativos", relegando para segun-

maior fatia do financiamento de medidas contra as al-

do plano as “necessidades ou eficácia” nos processos

terações climáticas, enquanto os projetos de adaptação

de tomada de decisão. Por exemplo, em 2017, os doa-

têm muito poucas dotações. De acordo com a Climate

dores afirmaram que quase 60 mil milhões de dólares

Policy Initiative (CPI), estes projetos recebem apenas 22

foram transferidos para os países em desenvolvimento

mil milhões de dólares por ano contra 436 mil milhões de

para financiar projetos climáticos (embora as organiza-

dólares destinados a atividades de mitigação12. Os fun-

ções da sociedade civil estimem que o valor real varie

dos privados também raramente fluem para projetos de

entre 19 e 22,5 mil milhões). De acordo com o Climate

adaptação porque, se os projetos de energias renováveis

Shadow Report 2020 da Oxfam (Carty et al, 202013),

têm uma boa taxa de retorno, é muito mais difícil reunir

apenas 20% destes fundos foram destinados aos Países

bons argumentos de negócio para projetos de adaptação

Menos Desenvolvidos e apenas 3% foram para os PEID

– como construção de muros marítimos e modernização

(Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento).

de infraestruturas – submetendo tais projetos a um ator
do setor privado.

FIGURA 8
Comparação entre fundos canalizados para Adaptação e para Mitigação

Fonte: Adaptado a partir de Yeo 2019.

12

Yeo, S. (2019, September 17). Where climate cash is flowing and why it’s not enough. Nature. https://www.nature.com/articles/d41586019-02712-3

13

Taplin, D., Clark, H., Collins, E., & Colby, D. (2013). Technical papers: a series of papers to support development of theories of change based on
practice in the field. ActKnowledge and the Rockefeller Foundation: New York, USA.
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Há muito que a sociedade civil defende que o financiamento de medidas contra as alterações climáticas sob

O último aspeto crucial do dilema do financiamento da

a forma de empréstimos, especialmente os emprésti-

luta contra as alterações climática é a forma de proces-

mos não concessionais14 não deve ser contabilizado da

samento deste financiamento (porque há vários tipos

mesma forma que os outros tipos de financiamento das

de financiamento, incluindo subvenções, empréstimos

medidas climáticas. As organizações da sociedade civil

concessionais, empréstimos não concessionais, capitais

(OSC) têm exercido pressão junto dos doadores para

próprios, etc.).

privilegiarem as subvenções como forma de apoiar a
transição climática nos países em desenvolvimento, por-

Segundo a Oxfam, 80% do volume de projetos em todo o

que criam benefícios significativos sob a forma de maior

mundo são financiados por empréstimos, mas estes va-

sustentabilidade da dívida e maior manobra orçamental

riam muito transversalmente, inclusivamente entre paí-

para alcançar os objetivos de desenvolvimento do país.

ses e instituições da UE (Carty et al, 2020).

QUADRO 2
Financiamento público bilateral do clima reportado e estimativas de
equivalentes a subsídios estimados para os principais doadores (20172018, média anual).
Total bilateral divulgado (M de
Dólares)

Subvenções

Empréstimos
concessionais

Empréstimos
não concessionais

Capital
próprio

Outro(s)

159

98.8%

0.0%

0.0%

1.2%

0.0%

3157

100%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

França

4778

3.3%

74.2%

16.1%

0.0%

6.3%

Alemanha

7026

36.4%

41.1%

22.5%

0.0%

0.0%

Países Baixos

364

100%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Espanha

263

37.0%

8.0%

55.0%

0.0%

1.0%

Suécia

438

99.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.3%

Doador

Dinamarca
Instituições
da UE
(excl. BEI)

Adaptado de Carty et al, 2020.

14

Empréstimos que são concedidos em condições próximas das do mercado, ao contrário dos empréstimos concessionais que são concedidos em
condições substancialmente mais generosas do que os empréstimos de mercado, por exemplo com taxas de juro inferiores às disponíveis no
mercado ou com períodos de carência, ou uma combinação de ambos. 	
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Dívida – entrave à transição verde global
Dívida climática
Os movimentos sociais e académicos reivindicam há muito tempo que existe uma "dívida ecológica" dos
países ricos e das elites para com os países empobrecidos devido ao impacto ambiental e à pilhagem de
recursos que as dinâmicas coloniais e neocoloniais têm infligido aos seus territórios e comunidades. O conceito de dívida ecológica é sustentado na ideia de justiça ambiental: “Se todos os habitantes do planeta
têm o direito de usufruir da mesma quantidade de recursos, os que utilizarem mais recursos ficam com uma
dívida para com os outros”. Esta "dívida ecológica" foi assim acumulada "devido às trocas ecologicamente
desiguais, aos danos causados pelas exportações tóxicas e à utilização desproporcionada de sumidouros
e reservatórios de carbono". Assim, ela inclui o que foi conceptualizado como “dívida climática” ou “dívida
carbónica” – uma dívida histórica que a maioria das economias poluentes contraiu devido ao seu contributo desproporcionado para as emissões de carbono e outros GEE. Este conceito imprime uma dimensão
histórica às discussões sobre a emergência climática e ao financiamento de medidas contra as alterações
climáticas. De acordo com o conceito de dívida climática, as contribuições dos países industrializados para
o financiamento da luta contra as alterações climáticas, sob a forma de novos recursos, mas também de
anulação da dívida pública, não seriam consideradas caridade ou ajuda, mas antes uma obrigação moral e
um reembolso de uma dívida histórica existente.
Adaptado de Fresnillo (2020)15
A transição que a Europa advoga tem de ser global, por

Contudo, a situação piorou muito recentemente porque

isso a UE quer não só limpar a sua economia e ser um

2020 foi um ano extraordinário em que a situação de

líder e um exemplo para o resto do mundo, mas também

quase todos os países do mundo piorou como consequên-

ajudar outros a limpar as suas economias. No entanto,

cia direta da recessão desencadeada pela crise do novo

mesmo tendo em conta todos os instrumentos novos e

coronavírus. Consequentemente, o número de países do

alternativos que prometem ajudar os países em desen-

Sul Global criticamente endividados cresceu novamente

volvimento a financiar a transição das suas economias,

de forma acentuada, para 132 em 148 países em 2020

existe uma dívida gigantesca de 8 biliões de dólares que

(Brodbeck, 202116), mais 8 em relação ao ano anterior,

é incontornável.

e a situação destes países que já estavam criticamente
endividados piorou ainda mais. Vinte e um países estão

Há vários anos que a dívida de países de baixo e mé-

em falência parcial, enquanto os restantes estão à beira

dio rendimento do Sul vem crescendo de forma regular.

da falência (Brodbeck, 2021).

QUADRO 3
Número de países criticamente endividados
Ano
Países

2017
119

2018
122

2019
124

2020
132

Dados de Brodbeck, 2021
15

I. Fresnillo (2020). A tale of two emergencies - The interplay of sovereign debt and climate crises in the global south. Bruxelles. Eurodad.

16

N. Brodbeck – edit (2021). Global Sovereign Debt Monitor 2021. Bonn. Erlassjahr.
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A pandemia atingiu particularmente os países em desenvol-

a todas as regiões do mundo, mas a situação é especialmente

vimento e as economias emergentes. Embora a pandemia

grave em África e na América Latina. Embora várias iniciati-

do coronavírus seja um fenómeno mundial, os países mais

vas tenham sido propostas ou mesmo implementadas para

pobres têm menor folga orçamental e menos reservas para

"ajudar" os países com dificuldades financeiras, nomea-

mitigar as consequências sanitárias e económicas. Um dos

damente a iniciativa de alívio da dívida do FMI (CCRT) e a

piores efeitos dos confinamentos e outras restrições à vida

Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida do G20 (DSSI),

pública foi a quebra acentuada das economias dos países

libertando fundos que são urgentes de modo a permitir aos

do Sul Global. A descida dos preços das matérias-primas re-

países mais pobres responderem à crise do Covid, a mera di-

sultou em perdas de receitas, em especial dos países expor-

mensão do serviço da dívida que esses países têm de pagar

tadores de matérias-primas, como a Zâmbia, Moçambique

continua a ser desconcertante e o efeito real destas iniciativas

e Angola. O turismo como principal fonte de receitas, bem

face à dimensão da dívida global tem sido comparado pela

como as principais cadeias de abastecimento do comércio

sociedade civil à "tentativa de drenar o Titanic com um balde".

de exportação, interromperam-se e o volume das remessas que os migrantes que trabalham no estrangeiro enviam

A todos estes problemas acrescem as perdas e danos provo-

para os países de origem diminuiu substancialmente (pre-

cados pelas alterações climáticas. Enquanto o mundo desen-

judicando significativamente as pequenas nações insulares

volvido continua a não querer discutir o assunto, nem a conta-

como Cabo Verde ou São Tomé e Príncipe). Em muitos lu-

bilizar as perdas e danos que as nações em desenvolvimento

gares a perda de receita foi compensada por empréstimos.

sofreram no passado, o problema continua na mente dos decisores políticos e na vida das populações, especialmente do

No final de 2020, vinte e um países estavam em falência

Sul Global. Prevê-se que as perdas e os danos cresçam nas

parcial em relação a pelo menos alguns dos seus credores

próximas décadas, em maior ou menor dimensão conforme

estrangeiros (em alguns casos os credores consideram que

o nível de aumento da temperatura. Não se trata apenas de

os seus devedores estão em incumprimento, enquanto os

perdas resultantes de eventos climáticos extremos. As catás-

próprios devedores não concordam por acharem injustifi-

trofes de eclosão lenta também contribuirão para o aumento

cadas as exigências de pagamento feitas). Mais de metade

dos danos, por exemplo, sob a forma da subida do nível do

(11) destes 21 países são africanos.

mar, do degelo dos glaciares e do solo permanentemente gelado, da extinção de espécies e da salinidade do solo (Hirsch,

Além disso, o número de países cujos indicadores de dívida se

202117). As perdas e danos futuros para os países em desen-

deterioraram significativamente desde 2016 ultrapassa por

volvimento estão estimados em 428 mil milhões de dólares

uma margem muito grande o número total de países cujos in-

anuais em 2030 e em 1,67 biliões de dólares em 2050, se as

dicadores não se alteraram ou até melhoraram. Isto aplica-se

temperaturas globais aumentarem 3°C.

FIGURA 9
Tendência da Dívida (por região e a nível mundial, em %)

Fonte: Brodbeck, 2021
17

Hirsch, T. (2019). Climate Finance for Addressing Loss and Damage: How to Mobilize Support for Developing Countries to Tackle Loss and Damage. Brot für die Welt.
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Moçambique é um exemplo da intersecção entre dívida e
alterações climáticas
Moçambique, um dos países mais pobres do mundo, afundado em enormes dívidas, incluindo empréstimos secretos que o governo não revelou, foi, entretanto, devastado por dois ciclones em 2019 (Idai e
Kenneth). Os danos ascenderam a cerca de metade 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 surgimento da Covid
19). Após as catástrofes, é frequente os países terem de financiar a reconstrução e recuperação 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,
preenchem as lacunas dos serviços públicos.
Fonte: Dados Financeiros extraídos de IMF (2019)18.

De acordo com a Eurodad, a parte de receitas públicas

diferenças, de uma forma ou de outra, todas estas pro-

dos países em desenvolvimento canalizada para o pa-

postas sugerem que os países ricos e os credores pri-

gamento da dívida externa quase triplicou entre 2011

vados ofereçam um alívio da dívida, de modo a que os

e 2020, atingindo uns avassaladores 17,4 por cento

países possam utilizar esses fundos para fazer a transi-

19

(Fresnillo, 2020) . De acordo com um estudo de Klusak

ção dos combustíveis fósseis, adaptar-se aos efeitos das

et al. (202120), a situação será ainda pior no futuro, uma

alterações climáticas, ou obter recompensa financeira

vez que apenas os cenários mais favoráveis (com a im-

pelos bens naturais que já protegem, como florestas e

plementação de todas as medidas previstas no Acordo

zonas húmidas.

de Paris) afastarão o risco de revisão em baixa das notações do custo da dívida soberana como resultado da

Recomendações

crise climática. É possível que este efeito se manifeste
já em 2030 e continue a agravar-se, podendo chegar a

É essencial abordar a relação entre a dívida e as altera-

um aumento de 4 a 9 vezes, nos piores cenários, dos pa-

ções climáticas para implementar com sucesso a tran-

gamentos de juros anuais da dívida soberana até 2100.

sição verde, o que é mais fácil de dizer do que fazer,
porque é necessário implementar medidas concretas

E é nestas condições que os países em desenvolvimen-

e também, provavelmente mais importante, promover

to têm de executar programas nacionais ambiciosos de

mudanças na mentalidade que move a economia euro-

combate às alterações climáticas e de transição verde.

peia e mundial.

São necessárias medidas extremas se a Europa pretender ajudar os países em desenvolvimento a escapar

Primeiro, é necessário reconhecer que o efeito em si-

deste ciclo vicioso que interliga dívida com falta de re-

multâneo da pandemia e das emergências climáticas

siliência e alterações climáticas. Ultimamente, econo-

é um acontecimento extraordinário, pelo que são ne-

mistas e defensores do alívio da dívida têm apresentado

cessárias medidas extraordinárias para evitar que as

propostas para a resolução do problema. Com algumas

dívidas soberanas dos países africanos provoquem

18

IMF (2019, April 19). IMF Executive Board Approves US$118.2 Million Rapid Credit Facility Assistance to the Republic of Mozambique in the Wake
of Cyclone Idai. IMF. https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/04/19/pr19121-republic-mozambique-imf-exec-board-approves-rapid-credit-facility-assistance-cyclone-idai

19

Fresnillo, I. (2020). Out of service: How public services and human rights are being threatened by the growing debt crisis. Eurodad.

20

Klusak,P., Agarwala, M., Burke, M., Kraemer,M., Mohaddes , K. (2021). Rising temperatures, falling ratings: The effect of climate change on sovereign creditworthiness. CAMA Working Paper.
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um descalabro continental. A maioria das medidas

sua bandeira nos fóruns internacionais. Deste modo,

concebidas para um cenário pré-pandémico não se

na próxima COP, a UE pode começar por encorajar as

aplica ao mundo atual ou ficam muitíssimo aquém do

partes a aceitar um conjunto fixo de regras e nor-

que os países em desenvolvimento em África e no resto

mas contabilísticas ao abrigo da Convenção Quadro

do mundo necessitam.

das Nações Unidas para as Alterações Climáticas
(UNFCCC). Estas regras devem refletir o valor real para

Há também a necessidade de reconhecer e abordar um

os países em desenvolvimento do financiamento con-

dos ‘maiores elefantes na sala’ do Acordo de Paris: a

cedido (as subvenções não podem ser contabilizadas

maioria dos países africanos (e outras nações em desen-

da mesma maneira que os empréstimos).

volvimento) não é capaz de executar as contribuições
nacionalmente determinadas com que se comprome-

Outra exigência da sociedade civil global há anos é que

teram no âmbito do Acordo de Paris sem um aumento

as nações desenvolvidas deixem de designar toda a

substancial da ajuda vinda das nações desenvolvidas,

Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) como ajudas

especialmente da União Europeia (esta ajuda tem de ser

para combater as alterações climáticas, utilizando a de-

financeira, mas também incluir a transferência de tecno-

finição mais ampla possível (por exemplo, o Japão ainda

logia e a capacitação).

classifica o apoio a alguns projetos que envolvem carvão "limpo" como ajuda relacionada com as alterações

Embora os países em desenvolvimento e a sociedade

climáticas). Os países da UE não se podem esquecer,

civil global em geral já exijam maior assistência das

e devem recordar outros países desenvolvidos, de que

nações mais ricas, é importante lembrar que a maioria

os compromissos assumidos ao abrigo do Acordo de

das contribuições das nações desenvolvidas ainda es-

Paris se destinavam a reunir financiamento adicional,

tão muito aquém dos objetivos acordados. Assim, os

e não a dar uma nova roupagem à APD tradicional.

países da UE devem comprometer-se a cumprir com
o financiamento assumido no âmbito dos acordos de

Contudo, a recomendação mais importante é aquela

financiamento climático. É também indispensável que

que a sociedade civil e os grupos de defesa do ambien-

os fundos e as ajudas sejam canalizados sob a forma

te fazem há anos, mesmo antes da pandemia e que se

de subvenções e não de empréstimos para evitar que

tornou ainda mais importante devido à deterioração da

os países em desenvolvimento fiquem amarrados a um

situação de endividamento dos países. As fraquezas

ciclo de dívida relacionado com a pobreza.

persistentes da atual forma desordenada, opaca e injusta como as crises da dívida soberana são tratadas fo-

Cada vez mais, a ajuda pública tem vindo a ser utili-

ram completamente expostas, pelo que é absolutamente

zada para potenciar o investimento privado e, como

necessário criar um mecanismo de resolução da dívida

resultado, a maioria dos fundos são canalizados para

global sob os auspícios das Nações Unidas. Por con-

projetos com retorno económico mais rápido, em vez

seguinte, a União Europeia deve defender a introdução

de projetos estratégicos a longo prazo. Esta ideia está

deste mecanismo de resolução da dívida, seguindo os 10

bem clara na preferência em apoiar projetos de mitiga-

princípios da sociedade civil para a resolução da dívida

ção em vez de projetos de adaptação. Por conseguinte,

soberana propostos pela Sociedade Civil em 201921.

o financiamento multilateral e bilateral para os Países
em Desenvolvimento deve centrar-se cada vez mais na
adaptação e menos na mitigação, cujo financiamento
se faz mais facilmente com instrumentos de mercado.
Há a necessidade de assegurar maior transparência
no financiamento da luta contra as alterações climáticas a nível mundial e a UE deve fazer desta causa a

21

Eurodad (2020). We can work it out: 10 civil society principles for sovereign debt resolution. Eurodad. https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/
eurodad/pages/523/attachments/original/1590689165/We_can_work_it_out.pdf?1590689165
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FINANCIAMENTO
SUSTENTÁVEL EM ÁFRICA
– O caso das Obrigações Verdes

África contribui pouco para as emissões de CO2 em todo o

Internacional (APD e Ajuda Ambiental), condicionado

mundo (cerca de 4%), mas está entre as regiões mais vul-

por uma crise de dívida externa iminente, não permite

neráveis aos efeitos negativos das alterações climáticas

um esforço de investimento adequado para enfrentar as

22

23

(Burke et al. 2009 ; Ritchie and Roser 2019 ; Schlenker

necessidades urgentes. A necessidade imperiosa de ha-

and Lobell 201024; IPPC 201825). Estes efeitos negativos

ver um contributo ambicioso de financiamento do setor

são visíveis em áreas como a agricultura, o abastecimen-

privado para que seja alcançado progresso significativo

to de água, a produtividade da mão-de-obra e os confli-

é consensual (Marbuah, G.2020)26. Ao mesmo tempo, as

tos. A elevada exposição às alterações climáticas não é

falhas na infraestrutura que têm de ser preenchidas cons-

compensada por uma elevada capacidade de adaptação,

tituem uma oportunidade para os governos e os atores do

devido aos baixos investimentos, a instituições fracas e

setor privado integrarem a sustentabilidade na conceção

má governança.

e execução dos projetos de desenvolvimento. Existe um
número significativo de projetos e indústrias que necessi-

A adaptação aos riscos das alterações climáticas e a

tam de financiamento verde. De acordo com as melhores

construção de um caminho de desenvolvimento susten-

estimativas disponíveis, pelo menos 600 milhões de pes-

tável e inclusivo requer recursos financeiros em abun-

soas em África não têm acesso a eletricidade27 e o conti-

dância. O baixo nível de fundos públicos disponíveis,

nente está atrasado em relação aos outros continentes no

mesmo quando consideramos as transferências da Ajuda

caminho para as energias renováveis.

22
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O défice de infraestruturas em transportes, abastecimento de água potável e saneamento, proteção contra

História das Obrigações Verdes e
tendências globais

as inundações, irrigação e estradas é enorme. Um estudo recente do Banco Mundial revelou que África, mais do

As

que qualquer outra região, possui as maiores insuficiên-

tar a Agenda 2030 das Nações Unidas para o

cias no que se refere à necessidade urgente de expandir

Desenvolvimento Sustentável, incluindo os 17 Objetivos

28

necessidades

financeiras

para

implemen-

a rede de infraestruturas (Rozenberg and Fay 2019 ). No

de Desenvolvimento Sustentável (ODS) adotados em se-

entanto, apenas uma pequena percentagem do financia-

tembro de 2015, apresentam um deficit anual de US $

mento global para as ações de combate às alterações

2,5 biliões34. Isso inclui a necessidade de financiamento

climáticas flui para África e os níveis de investimento

de fundos de pensão, seguradoras, etc.35

atuais são demasiado baixos para cumprir muitos dos
ODS. Apenas 4% dos fundos para a luta contra as alte-

O setor financeiro também é cada vez mais visto como

rações climáticas (331 mil milhões de dólares) chegou à

vital para acelerar a transição para a sustentabilidade

África subsariana em 2013 (Obine 202029; LSEG Africa

e a neutralidade climática, visto que é necessário mo-

30

31

Advisory Group 2018 ; Duru and Nyong 2016 ). No en-

bilizar grandes quantidades de capital privado para

tanto, o volume de financiamento climático bilateral para

atender às necessidades de investimento para atingir

a região africana tem crescido de forma consistente nos

as metas climáticas do Acordo de Paris. É notório que

últimos anos, tendo passado de 7,7 mil milhões de dólares

os gestores de ativos também estão a intensificar a

32

em 2013 para 16,5 mil milhões em 2017 (OECD 2018 ;

sua intervenção em resposta às alterações climáticas

Marbuah, G.2020).

(Forsbacka, 2021)36. Um exemplo é a Net-Zero Asset
Owner Alliance, uma aliança dos maiores fundos de

Um estudo recente do FMI concluiu que existe um défice

pensão e seguradoras do mundo (representando 2

de financiamento dos ODS nos países de baixo rendi-

biliões de dólares em ativos) comprometendo-se com

mento, incluindo países africanos, de pelo menos meio

carteiras de investimento neutras em carbono até

bilião de dólares americanos, que tem de ser preenchido

2050, numa das ações mais ousadas já para descarbo-

até 2030. O défice corresponde a cerca de “15 pontos

nizar a economia global até à data.

percentuais do seu PIB” (Gaspar et al. 2019). O BAfD já
tinha estimado que o custo de adaptação às alterações

Nesse sentido, as metas climáticas corporativas fazem

climáticas ascenderia a 20 a 30 mil milhões de dólares

parte da arquitetura policêntrica do Acordo de Paris

por ano nos próximos 10 a 20 anos apenas para África.

(Faria e Labutong 2019)37. Nesta abordagem policên-

E este montante não inclui os fundos necessários para

trica à governança climática, atores não estatais, como

cobrir as necessidades de desenvolvimento e alívio da

corporações, complementam as estruturas jurídicas e

pobreza que ultrapassam os 70 mil milhões de dólares

políticas estabelecidas pela UNFCCC (Chan, Brandi e

americanos (AfDB 201133; Marbuah, G.2020).

Bauer 2016). Há evidências que sugerem que, entre
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outros instrumentos financeiros inovadores, as obriga-

As emissões anuais de obrigações verdes em todo o

ções verdes podem dar uma contribuição considerável

mundo têm crescido todos os anos desde 2007 e, em

para o cumprimento do Acordo de Paris e dos Objetivos

2019, atingiram um valor recorde de 266,1 mil milhões

de Desenvolvimento Sustentável (Tolliver, Keeley e

de dólares americanos (face aos iniciais 255 mil mi-

38

Managi 2019) .

lhões). Os instrumentos verdes tiveram origem num
número recorde de sessenta e sete países e várias ins-

O mercado de financiamento verde atingiu o marco

tituições supranacionais.

mais elevado de sempre, com 1,002 biliões de dólares
em emissões acumuladas desde a sua constituição em

Não obstante o efeito da COVID19, em 2020 as emis-

2007, tal como indica a base de dados Climate Bonds

sões do mercado ascenderam a 222,8 mil milhões de

Green Bond. O marco de um bilião foi ultrapassado em

dólares americanos até 13 de dezembro.

inícios de dezembro de 2020 (Jones, L., 2020).39

FIGURA 10
1 Bilião: Acumulação Progressiva

Fonte: Climate Bonds Data Intelligence Reports: Latest Figures. Publicado em: 15 de dezembro de 2020 por
Liam Jones

38

Tolliver, C., Keeley, A. R., & Managi, S. (2019). Green bonds for the Paris agreement and sustainable development goals. Environmental Research
Letters, 14(6), 064009.

39

Dados e informação adaptada de: Jones, L. (2020). $1Trillion Mark Reached in Global Cumulative Green Issuance: Climate Bonds Data Intelligence
Reports: Latest Figures. 15 de dezembro de 2020. Disponível em: https://www.climatebonds.net/2020/12/1trillion-mark-reached-global-cumulative-green-issuance-climate-bonds-data-intelligence
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Principais marcos - de 600
milhões a 1 bilião

mercado de que as obrigações verdes estavam a tornar-se um produto de referência e um contribuinte vital para
o financiamento climático e para alcançar os objetivos

As obrigações verdes estrearam-se nos mercados finan-

do Acordo de Paris. (Jones, L., 2020).

ceiros em 2007 com a primeira emissão do BEI (Banco
Europeu de Investimento), no total de 600 milhões de euros (cerca de 807 milhões de dólares americanos). Desde
então, de acordo com a Climate Bonds Initiative (CBI), há
13 anos que as obrigações crescem a uma impressio-

Distribuição do bilião – Setor,
Região e Emitente

nante taxa média anual de 95%.
O investimento no setor da Energia representa a maior
Em finais de 2015, a marca acumulada de 100 mil mi-

parte do bilião, totalizando 354,7 mil milhões de dólares,

lhões de dólares americanos tinha sido alcançada e nos

seguido dos Edifícios com emissões reduzidas de carbono

cinco anos seguintes o crescimento acelerou para um bi-

com 263,5 mil milhões de dólares, e dos Transportes, que

lião. O marco de 100 mil milhões de dólares anuais emiti-

ocupam o terceiro lugar com 190,7 mil milhões de dólares

dos foi atingido em novembro de 2017 durante a COP23

emitidos. As Infraestruturas de Água estão em quarto lu-

em Bona, proporcionando um impulso na perceção do

gar e a Gestão de Resíduos em quinto (Jones, L., 2020).).

FIGURA 11
Marcos das Obrigações Verdes

Fonte: Climate Bonds Data Intelligence Reports: Latest Figures. Publicado em: 15 de dezembro de 2020 por Liam Jones

FINANCIAMENTO SUSTENTÁVEL, SETOR PRIVADO E TRANSIÇÃO JUSTA

27

FIGURA 12
Utilização dos proveitos

Fonte: Climate Bonds Data Intelligence Reports: Latest Figures. Publicado em: 15 de dezembro de 2020 por Liam Jones

A Europa está no topo do pódio das emissões de
obrigações verdes com 432,5 mil milhões de dólares
e a América do Norte é a segunda maior com 237,6
mil milhões. A região da Ásia-Pacífico é a terceira
com 219,3 mil milhões de dólares emitidos, enquanto
a América Latina e Caraíbas (ALC) emitiu 20 mil milhões de dólares. Apenas 3,5 mil milhões de dólares
de emissões verdes provêm de África. Além disso,
90 mil milhões de dólares tiveram origem em organizações supranacionais e é reconhecido o papel vital
dos Bancos Multilaterais de Desenvolvimento (MDB)
e das Instituições Financeiras de Desenvolvimento
(DFI) no apoio às emissões iniciais e ao desenvolvimento do mercado.

28

FIGURA 13
O bilião: Regiões.

Fonte: Climate Bonds Data Intelligence Reports: Latest Figures. Publicado em: 15 de dezembro de 2020 por
Liam Jones

FIGURA 14
Distribuição mundial das obrigações verdes

Fonte: Fonte: Climate Bonds Data Intelligence Reports: Latest Figures. Publicado em: 15 de dezembro de 2020 por
Liam Jones
As sociedades financeiras representam a maior fonte de

outros 28,9 mil milhões de dólares do mercado, que apre-

emissões, com 205,6 mil milhões de dólares, seguidas das

senta sinais de crescimento, especialmente na Ásia.

sociedades não financeiras com 205 mil milhões de dólares e, em seguida, dos bancos de desenvolvimento com

Os países também começam a emitir Obrigações Verdes

158,8 mil milhões de dólares. Só depois destes 3 princi-

Soberanas, com 71,5 mil milhões de dólares em emissões

pais emitentes (que representam 57% do valor total) é

em 2020. Mais de 20 países já utilizaram estes instru-

que surgem as entidades públicas, as quais juntamente

mentos financeiros, entre os quais vários países europeus

com os governos locais representam 21% do mercado.

(Bélgica, França, Alemanha, Hungria, etc.) e africanos
(Egipto, Nigéria, Seychelles, etc.).

Os instrumentos de dívida titularizados representam
116,2 mil milhões de dólares e os empréstimos verdes
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FIGURA 15
Tipos de emitentes de Obrigações Verdes

Fonte: Fonte: Climate Bonds Data Intelligence Reports: Latest Figures. Publicado em: 15 de dezembro de 2020 por
Liam Jones

FIGURA 16
Tipos de mercados de obrigações verdes

Fonte: Fonte: Climate Bonds Data Intelligence Reports: Latest Figures. Publicado em: 15 de dezembro de 2020
por Liam Jones
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Desagregação por mercado

emitentes de África na emissão de obrigações; ou
(d) apoiado a capacitação. A IFC, por exemplo, tem

Os mercados desenvolvidos dominam as emissões

promovido ativamente a capacitação de reguladores,

verdes com 719,5 mil milhões de dólares, os mercados

de bancos centrais e bolsas de valores (através da

emergentes contabilizam 193,4 mil milhões de dólares e

Rede da Banca Sustentável), bem como vários outros

as organizações supranacionais contribuem com 90 mil

atores do setor financeiro com a ajuda de programas

milhões de dólares para o total acumulado.

de formação e assistência técnica. O Banco Mundial
prestou auxílio semelhante ao governo das Seicheles
na conceção e emissão do primeiro “título azul” do

O caso de África

mundo.

Intervenientes

Desde que o primeiro título verde africano foi emitido

O Estado do Mercado em África

na África do Sul - a primeira emissão de um mercado

Em outubro de 2019 tinham sido emitidos mais de

emergente - mais cinco Estados se juntaram à lista

2 mil milhões de dólares americanos em obrigações

de participantes no mercado de emissões. A África

verdes em África (ver Quadro em baixo). Este número

do Sul, Marrocos e a Nigéria têm liderado este cami-

exclui entidades supranacionais, mas inclui Estados/

nho. Estão numa fase bastante avançada, pois de-

governos, agências, cidades/municípios e empresas

senvolveram os seus quadros nacionais e estão a to-

emitentes para financiar vários projetos alinhados

mar medidas arrojadas para desenvolver o mercado

com o clima e outros projetos de valor ambiental. Até à

de obrigações verdes. Por exemplo, a Nigéria é neste

data, seis Estados em todo o continente já realizaram

momento o único emitente de obrigações verdes so-

17 emissões de obrigações verdes. Prevê-se que esta

beranas certificadas a favor do clima em África, mas

tendência de participação no mercado cresça mais

a África do Sul já fez várias emissões municipais. A

rapidamente à medida que mais Estados vão mani-

Cidade do Cabo e Joanesburgo são os únicos emi-

festando interesse em aderir no futuro. Das 17 emis-

tentes de obrigações verdes municipais em África. A

sões de obrigações verdes, aproximadamente 35% do

Namíbia e as Seicheles também já emitiram obriga-

valor total (422 milhões de dólares) tinha certificação

ções verdes. Para além dos municípios, em África, o

climática. A primeira emissão soberana africana foi

papel dos emitentes empresariais, das instituições

protagonizada pelo governo nigeriano. A África do Sul

financeiras e das agências é mais significativo do

lidera com emissões acumuladas de 1,56 mil milhões

que o dos Estados/governos. A agência pública sul-

de dólares em obrigações verdes desde 2012, o que

-africana Industrial Development Corporation foi o

corresponde a 74% do valor de todas as emissões

primeiro emitente de obrigações verdes (700 milhões

diretamente emanadas de África. Igualmente em ter-

de dólares) em mercados emergentes em 2012.

mos do valor total, as entidades marroquinas e nigerianas são responsáveis por 17% e 6% das emissões

As instituições internacionais financeiras e de desen-

de obrigações, respetivamente, com oito emissões de

volvimento estão entre os intervenientes mais fortes.

obrigações entre as duas. O Quénia, a Namíbia e as

O BAfD, o BIRD e outro membro do grupo do Banco

Seicheles emitiram em conjunto obrigações verdes no

Mundial, a IFC, fazem parte do pequeno grupo de

valor de 61 milhões de dólares em emissões únicas de

atores do mercado de obrigações verdes em África.

dimensões variáveis. É interessante verificar que as

Estes bancos de desenvolvimento multilateral e ins-

emissões de Estados e governos correspondem a ape-

tituições financeiras de desenvolvimento têm: (a) in-

nas 11% do valor total de emissões em 2014-2019.

vestido diretamente em obrigações verdes emitidos

As instituições financeiras e emitentes municipais res-

por outras entidades africanas; (b) emitido eles pró-

pondem pela maior fatia, com 26% cada, enquanto as

prios obrigações verdes e utilizado as receitas para

empresas e agências emitiram 20% e 17%, respetiva-

financiar projetos amigos do clima e outros proje-

mente, no mesmo período.

tos com impactos ambientais positivos; (c) apoiado
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Em termos da utilização das receitas das obrigações

uso do solo e proteção dos recursos marinhos, bem como

verdes, verificamos que os projetos energéticos repre-

projetos com um claro foco na adaptação e resiliência.

sentam até à data a maior fatia da quantia acumulada investida. Especificamente, os projetos relacionados

As perspetivas para o mercado de obrigações verdes em

com as energias renováveis – e a eficiência energética

África são promissoras. É provável que muitos mais paí-

– representaram 47% da utilização das receitas (988 mi-

ses considerem ou estejam já a considerar a emissão de

lhões de dólares), seguidos dos edifícios verdes (39% ou

obrigações verdes para financiar iniciativas relacionadas

822 milhões de dólares) e os projetos relacionados com

com as alterações climáticas, dada a urgência de tomar

a água consumiram 6% (116 milhões de dólares). Os

medidas de mitigação e adaptação, bem como de finan-

restantes 9% (181 milhões de dólares americanos) têm

ciar outros projetos para a sustentabilidade no futuro. Os

apoiado "outros projetos", entre os quais investimentos

bancos de desenvolvimento multilaterais, como o BAfD,

em transportes verdes, gestão de resíduos, alterações do

estão a lançar iniciativas em fóruns de investimento em

QUADRO 4
Emissões acumuladas de Obrigações Verdes de África
em outubro de 2019
Country
Kenya

Green
Bonds

Amount
(US$m)

First
Issuance

Certified
Climate
Bonds

Certified
Climate Bond
Amount (US$)

1

41

Sep.
2019

Yes-1

41

Buildings

Use of
Proceeds

Namibia

1

5

Dec.
2018

-

-

Energy, buildings,
transport, water,
waste, land use,
adaptation &
resilience

Seychelles

1

15

Oct.
2018

-

-

land use & marine resources

Nigeria

4

136

Dec.
2017

Yes-2

71

Energy, transport,
water, land use

Marroco

4

356

Nov.
2016

Yes-1

117

Energy and
buildings

South
Africa

6

1,554

Apr.
2012

Yes-2

193

Energy, buildings,
transport, water,
waste

Total

17

2,107

-

6

422

-

Fonte: Climate Bonds Initiative, October 2019. Adaptado de Marbuah, G.2020.
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todo o continente para discutir o potencial de instru-

Os atuais ou potenciais participantes no mercado

mentos financeiros verdes, tais como obrigações verdes,

de obrigações verdes em África têm dado passos no

para ajudar a cumprir os ODS e as contribuições nacio-

sentido de desenvolver taxonomias e diretrizes. A im-

nalmente determinadas ligadas ao Acordo de Paris.

portância de quadros, regras/orientações e definições
estabelecidos a nível nacional em linha com os princípios e normas internacionais conhecidos, tais como a

Tendências no desenvolvimento de
regras e diretrizes

Climate Bonds Initiative de certificação das obrigações
verdes para financiar iniciativas relacionadas com as
alterações climáticas e os Princípios para Obrigações
Verdes, não pode ser sobrestimada. O exemplo da

Existe uma consciência crescente da necessidade de

China realça bem a importância de tais enquadra-

enfrentar as alterações climáticas. Os compromissos

mentos. Embora tenha entrado tarde no mercado, em

dos governos nacionais e dos atores do setor privado

2015, no ano seguinte a China já era líder na emissão

e outras preocupações relacionadas com a sustenta-

de obrigações verdes e está sistematicamente entre

bilidade estão entre os principais motores do crescente

os três maiores emitentes ao lado dos Estados Unidos

interesse e apetite dos Estados africanos por instru-

da América e da União Europeia. Este feito foi alcan-

mentos financeiros verdes, tais como as obrigações

çado graças a um investimento agressivo no desen-

verdes. O mercado de obrigações verdes depende das

volvimento de um catálogo de orientações nacionais

regras, orientações e regulamentos que são normal-

que abrangia 40% das emissões mundiais em 2016

mente criados pelo setor público ou outros intervenien-

(LSEG Africa Advisory Group 2018). Ao nível regional,

tes estratégicos. As atuais tendências relativamente ao

a UE possui uma taxonomia e um plano de ação para

financiamento sustentável, e em especial relativamente

o financiamento sustentável.

às obrigações verdes em África, fazem antecipar uma
possível transformação positiva, embora partindo de
uma base baixa.

FIGURA 17
Parte das obrigações verdes emitidos por país (esquerda) e utilização
dos proveitos por setor (direita)

Fonte: Climate Bonds Initiative, October 2019. Adapted from Marbuah, G.2020.
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Embora referenciais internacionais, como os Princípios

Como referido anteriormente, muito poucos países

das Obrigações Verdes, sejam considerados a "nor-

africanos emitiram obrigações verdes. Marrocos,

ma de ouro" ou um indicador de referência, os re-

África do Sul e Nigéria têm desempenhado um papel

guladores e as bolsas de valores em todo o mundo

importante no desenvolvimento do mercado de obri-

ainda consideram importantes as diretrizes e os re-

gações verdes através de várias iniciativas e da cria-

gulamentos nacionais para o crescimento e desenvol-

ção de quadros nacionais. O Egipto e o Gana estão a

vimento dos mercados internos de obrigações verdes

dar os primeiros passos para se tornarem membros

(SBN 2018)40. A rede de bancos sustentáveis (SBN -

da Rede de Bancos Sustentáveis e comprometeram-

Sustainable Banking Network) reconhece a importân-

-se a encorajar os respetivos setores bancários a

cia destes quadros como pilares importantes do de-

adotar princípios bancários sustentáveis (verdes). Os

senvolvimento dos mercados internos e fazem parte

dois países já tomaram iniciativas para se prepararem

das referências de avaliação dos seus membros, que

para a adoção de princípios rigorosos de financiamen-

incluem os Estados africanos que emitiram obrigações

to sustentável com vista a emitirem dívida verde no

verdes. Os quadros nacionais refletem os contextos

futuro. A sensibilização e a partilha de conhecimen-

e circunstâncias específicas no estabelecerem regras

tos através da participação das partes interessadas,

e regulamentos para o desenvolvimento bem-suce-

o diálogo sobre políticas e/ou princípios e calendários

dido dos mercados financeiros verdes nacionais e a

para o desenvolvimento dos quadros e definição des-

emissão subsequente de obrigações verdes. Como

tas políticas e princípios são algumas dessas iniciati-

resultado destes processos, os quadros devem estar

vas (SBN 2019). Segundo a avaliação da SBN mais re-

alinhados com as prioridades de desenvolvimento na-

cente, realizada em junho de 2019, enquanto o Egipto,

cionais (metas e necessidades) e promover o desen-

Tunísia e Gana estão na fase de preparação e de for-

volvimento dos mercados de obrigações verdes muito

mulação de políticas, o Quénia, Marrocos, a Nigéria e

necessário aos Estados africanos. Aspetos técnicos,

a África do Sul estão adiantados na implementação

tais como mecanismos de conceção e implementação,

(Marbuah, G.2020).

e requisitos específicos de divulgação obrigatória por
parte dos investidores, reguladores e atores do setor
financeiro - por exemplo, bancos, entre outros - são
elementos importantes para o desenvolvimento de
quadros sólidos que permitam orientar o mercado
(Marbuah, G.2020).

40

SBN (2019). Global progress report of the Sustainable Banking Network: Innovations in policy and industry actions in emerging markets. International Finance Corporation, Washington, DC, USA. October. 	
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Estudo de caso do Banco Africano
de Desenvolvimento

Os projetos de transportes verdes, abastecimento de
águ, gestão de águas residuais e energia hidroelétrica receberam dotações substanciais. Desde 2013 que,

O BAfD tem desempenhado igualmente um papel mo-

na base de dados da carteira de obrigações verdes

bilizador de apoio ao crescimento ecológico susten-

do BAfD, constam 48 projetos elegíveis identificados

tável e inclusivo em África. Cerca de 12 mil milhões

como investimentos verdes. Marrocos parece ter sido

de dólares foram mobilizados entre 2011 e 2015 para

o principal beneficiário, com financiamento atribuído a

apoiar projetos amigos do clima.

10 projetos de energia solar, energia eólica, eficiência
energética e transportes limpos, entre outros.

No que respeita à utilização dos proveitos provenientes das obrigações verdes emitidos pelo BAfD em todo
o continente, uma parte significativa dos fundos investidos foram aplicados em projetos de eficiência energética e energia solar (14 projetos solares no total).

FIGURA 18
Valor das obrigações verdes emitidos pelo BAfD (em milhões de USD)

Fonte: Dados da base de dados Environmental Finance Bond. Adaptado de Marbuah, G.2020, fig.7, p.18.
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FIGURA 19
Compromissos do BAfD para financiamento de projetos elegíveis da sua
carteira de obrigações verdes

Fonte: Base de dados da carteira de obrigações verdes do BAfD, 2013-2019. Adaptado de Marbuah, G.2020.

FIGURA 20
Projetos elegíveis da carteira de obrigações verdes do BAfD em
dezembro de 2019

Fonte: Dados retirados da base de dados da carteira de obrigações verdes do BAfD, 2013-2019. Adaptado de
Marbuah, G.2020, fig.8, p.19.
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Entraves ao desenvolvimento
do mercado de obrigações
verdes em África

A ausência de orientações claras sobre o mercado africano de obrigações verdes em desenvolvimento poderá
afastar muitos potenciais investidores e emitentes do
mercado.

As obrigações verdes são geralmente encarados como
uma ferramenta útil para a mobilização de mais capital

Existe também um risco reputacional para os investido-

para o financiamento dos desafios de sustentabilidade

res institucionais nacionais e internacionais quando as

em África, mas a adesão no continente tem sido menor

incoerências entre as políticas ou dúvidas sobre a utiliza-

por uma série de razões. É tão promissor como encoraja-

ção dos proveitos não permitem aos emitentes proteger

dor que vários quadros existentes tenham tornado pos-

os investimentos contra a "lavagem verde". A África do

sível a alguns Estados africanos emitir obrigações ver-

Sul é o único Estado africano que possui uma taxonomia

des nos últimos anos. No entanto, a literatura existente

do financiamento sustentável em desenvolvimento (SBN

e as partes interessadas identificaram vários obstáculos

2019). Como referimos atrás, o primeiro título verde

ao aumento do ritmo de desenvolvimento do mercado

municipal de um mercado emergente, de Joanesburgo,

41

africano de obrigações verdes (Kidney 2019 ; Benhida

foi um título autointitulado sem verificação externa. Já

and Mounsif 201942; LSEG Africa Advisory Group 2018;

a Cidade do Cabo criou normas de acreditação (LSEG

Marbuah, G.2020).

Africa Advisory Group 2018; Marbuah, G.2020).

Enquadramento jurídico

Capacitação

Atualmente prevalece uma ausência geral de compreen-

As dinâmicas de um mercado de obrigações verdes em

são do significado de “verde”. Este facto pode estar re-

desenvolvimento são complexas e requerem competên-

lacionado com a falta de convergência entre quadros,

cias técnicas sólidas. Existe em África uma escassez ge-

orientações ou regras e com a ausência de um entendi-

neralizada de capacidade, especialmente por parte das

mento comum. Além disso, os processos e critérios para

agências reguladoras e bolsas de valores, para gerirem

a emissão de obrigações verdes não são uniformes em

as várias matizes das complexidades técnicas envolvi-

toda a África. Mesmo quando as orientações existem,

das na conceção de critérios de controlo e ilegibilidade

muitas não estão alinhadas com as normas internacio-

dos ativos verdes e de normas de informação sólidas,

nais ou não as cumprem (LSEG Africa Advisory Group

entre outras coisas. Mesmo quando existe capacidade

2018). Aquilo que se considera ser ecológico num mer-

suficiente, África está longe de estar dotada de um qua-

cado africano poderá não cumprir os requisitos nou-

dro para práticas comuns de transparência. Por exem-

tro, uma vez que os mercados de obrigações verdes

plo, não existem regras ou normas comuns aplicáveis

se encontram em diferentes fases de desenvolvimento

à afetação ou divulgação dos proveitos de obrigações

(Kidney 2019; Benhida and Mounsif 2019; LSEG Africa

verdes. Por todos estes motivos, sem ajuda técnica para

Advisory Group 2018; Marbuah, G.2020). Esta confusão

o desenvolvimento de capacidades, os reguladores em

não é exclusiva do mercado africano, que está a dar os

todo o continente terão muita dificuldade em gerir os re-

primeiros passos nas obrigações verdes.

quisitos práticos para a emissão de obrigações verdes
e as normas de divulgação. A falta de competências

Apesar dos progressos alcançados internacionalmente

transcende as agências reguladoras. De acordo com

em várias frentes, nem todos os quadros estão harmo-

estudos recentes, mesmo muitos bancos nacionais e al-

nizados. O desenvolvimento pela UE de taxonomia para

gumas bolsas de valores não possuem as competências

a atividade económica sustentável está avançado, mas

necessárias, o que limita a sua capacidade de ajudar

ainda há muita coisa a fazer. Desconhece-se ainda a

os emitentes a desenvolver obrigações verdes (Kidney

sua importância e impacto para o contexto africano.

2019; Benhida and Mounsif 2019; Marbuah, G.2020).

41

Kidney, S. (2019). Findings of a mapping research on green bond market development in SBN member countries. SBN Green Bond Working Group,
IFC Sustainability Webinar Series, February. www.ifc.org/sustainabilitywebinars  	
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Benhida, J. and Mounsif, Y. (2019). Green bonds in Morocco: The regulator’s perspective. SBN Green Bond Working Group, IFC Sustainability Webinar Series, February. www.ifc.org/sustainabilitywebinars 	
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dos ativos satisfazem os critérios de elegibilidade, e
para a afetação dos proveitos e comunicação dos re-

Por outro lado, também é inexistente ou escassa a re-

sultados. Mas este é um serviço externo oneroso, pois

gulamentação de base para que o mercado possa de-

as segundas opiniões e os revisores externos implicam

senvolver-se a um ritmo aceitável e continuar a prospe-

consultores acreditados do setor privado ou entidades

rar. Apesar do impressionante crescimento económico

que oferecem serviços que não são disponibilizados lo-

alcançado por muitos estados Africanos nos últimos

calmente. Não se conhecem verificadores certificados

anos (antes da COVID19), o setor financeiro continua

em África capazes de oferecer tais serviços. O custo de

a sofrer de muitas fragilidades. São necessárias políti-

emitir um título verde à luz destes custos de transação

cas reguladoras sólidas que sustentem uma economia

adicionais ligados à fiscalização externa independente

resiliente e robusta e o desempenho do setor financeiro

poderá afastar potenciais emitentes e assim abrandar o

para a absorção de choques e a mitigação de riscos, ao

ritmo de crescimento do mercado incipiente de obriga-

mesmo tempo que sirvam de suporte a iniciativas com-

ções verdes em África (Marbuah, G.2020).

plementares, tais como o mercado de obrigações verdes
(Marbuah, G.2020).

Valerá a pena a caminhada?

O tamanho importa?

Para além do que os emitentes têm revelado, existem
poucas ou nenhumas evidências hoje em dia de que as

A dimensão das emissões de obrigações verdes é um

emissões de obrigações verdes tenham mobilizado o ca-

motor significativo do crescimento do mercado. É um si-

pital necessário para investir em projetos que procurem

nal para os investidores das possíveis oportunidades de

a sustentabilidade. Os dados empíricos não podem ser

investimento. No entanto, muitos dos projetos e ativos

gerados sem uma avaliação de impacto cuidadosamen-

na calha identificados e certificados como verdes em

te pensada para um contexto específico. A falta de uma

África não atingem a dimensão mínima necessária para

demonstração clara dos custos e benefícios das obriga-

atrair uma base significativa de investidores. Há tam-

ções verdes pode ser um obstáculo ao desenvolvimento

bém uma procura insuficiente de obrigações verdes en-

do mercado em África. São necessárias provas empíri-

tre investidores e emitentes locais, possivelmente devido

cas rigorosas e sólidas para convencer os intervenientes

a um baixo nível de sensibilidade para as oportunidades

e intensificar a adesão (Marbuah, G.2020).

de investimento em projetos/ativos verdes ou mesmo
a falta de compreensão de como funciona o mercado

Ausência de estruturas de incentivos

(Marbuah, G.2020).
Estudos recentes concluem que, ao contrário da China e

Onde estão os verificadores?

dos EUA, os incentivos fiscais associados às obrigações
verdes em África são escassos. Apenas o Quénia oferece

Para que as normas internacionais previstas nos

atualmente incentivos fiscais associados à emissão de

Princípios para as Obrigações Verdes – ou outross re-

títulos para infraestruturas, mas a ideia de que os incen-

ferenciais relacionados, como a avaliação pré-emissão

tivos fiscais serão introduzidos em outros países africa-

para classificação – sejam totalmente cumpridas, um

nos no futuro justifica um certo otimismo (Kidney 2019;

segundo parecer independente é frequentemente ne-

LSEG Africa Advisory Group 2018; Marbuah, G.2020).

cessário para assegurar que a identificação e seleção
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Recomendações para melhorar
a capacidade de emissão de
Obrigações Verdes em África
O Instituto Ambiental de Estocolmo apresentou um conjunto de
recomendações, com vista à mitigação das atuais fragilidades
(Marbuah, G.2020). Descrevemos aqui as mais pertinentes:

•

Desenvolver as capacidades dos intervenientes

necessárias para atrair uma base de investidores

com a ajuda de formação, diálogo, cooperação,

significativa. Destaca-se a necessidade de a UE

investigação e investimento em dados e partilha

considerar trabalhar com as partes interessadas

do conhecimento. Governos, auditores, municí-

africanas na adaptação da atual Taxonomia da

pios, entidades empresariais, bancos, conselhei-

UE e das EU GBS à realidade e prioridades dos

ros/gestores de operações, revisores, reguladores

parceiros africanos.

e bolsas de valores necessitam de formação para
sustentar a procura e desenvolver o mercado de

•

Investigar e testar incentivos fiscais para es-

obrigações verdes em África. As agências multi-

timular o interesse e a procura de obrigações

laterais podem facilitar este processo ao presta-

verdes em África. Por exemplo, poderão os go-

rem ajuda técnica e financeira. A colaboração efi-

vernos conceder créditos/incentivos fiscais às

caz pode gerar oportunidades de mobilização de

indústrias que tomarem medidas de descarboni-

um número significativo de atores para a emissão

zação ao emitirem obrigações verdes para finan-

de obrigações verdes em maior volume e valor.

ciarem ou refinanciarem os seus projetos? Isto
não será fácil, e subsistem dúvidas em relação ao

•

Os processos de apoio ao mercado de obriga-

desenho de semelhante intervenção política: exis-

ções verdes devem refletir as condições do mer-

tirá capacidade ou espaço orçamental suficiente

cado local e envolver os intervenientes locais na

para conceder subsídios (especialmente no atual

conceção e implementação de diretrizes, regu-

contexto pandémico)? Quais os benefícios de o

lamentos e regras nacionais apropriadas. Não

fazer? E assim por diante. Por exemplo, os go-

existe um quadro universal único que possa sa-

vernos poderiam pagar os custos dos pareceres/

tisfazer todos os contextos africanos. As diretri-

verificações de terceiros suportados pelos emi-

zes devem ser o mais simples e robustas possível,

tentes. Outra alternativa seria pedir aos governos

com a aprovação dos governos nacionais e apoio

africanos que contribuíssem para a capacitação

internacional, por exemplo através de garantias,

dos investidores do setor privado interessados

para construir a confiança e credibilidade política

em transformar os seus processos de produção
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para reduzir a utilização maciça de combustíveis

•

Para que o mercado de financiamento verde

fósseis, fornecendo garantias relativas à emissão

prospere, será importante combinar políticas

de obrigações verdes para aumentar os investi-

fiscais e monetárias em muitas economias afri-

mentos em indústrias de baixo teor de carbono.

canas de forma a manter a confiança dos investidores. A instabilidade macroeconómica inerente

•

Identificar a qualidade projetos em carteira que

a muitas economias africanas – em especial os

necessitam de (re)financiamento na transição

recentes episódios de aumento dos riscos asso-

“para verde”. Muito provavelmente falta à atual

ciados ao endividamento elevado e à sustenta-

carteira de projetos e ativos elegíveis a qualidade

bilidade da dívida após anos de acumulação de

e quantidade necessárias para atrair grandes flu-

dívida – pode ter um efeito de cascata de pro-

xos de capital através de investimentos em obri-

porções imprevisíveis sobre os fluxos de investi-

gações verdes em África (Kidney 2019). África

mento. Uma economia que enfrenta desafios de

poderá ter de aplicar vários “critérios de tons de

solvência, por exemplo, poderá ver a sua notação

verde” na identificação e classificação dos seus

de crédito reduzida, o que envia um sinal nega-

ativos verdes. O conceito de “tons de verde” foi

tivo à comunidade de investidores, que retêm o

introduzido pela CICERO (consultora) para resol-

seu capital ou mesmo procuram outro local onde

ver a principal falha nos princípios/normas das

podem ter a certeza de uma menor probabilida-

43

obrigações verdes . O princípio de obrigação

de de incumprimento soberano no futuro, e assim

verde apenas classifica um título como verde ou

garantir o retorno sobre os investimentos, sejam

não verde e não existe espaço para diferenciação.

eles em obrigações verdes ou convencionais.

No entanto, a metodologia da CICERO (consultar

(Marbuah, G.2020)

mais informações no próximo capítulo) utiliza três
níveis de classificação como parte da sua avalia-

•

A recomendação mais sensível talvez se justifique

ção de segunda opinião para classificar os pro-

pela insustentabilidade dos atuais níveis de dívida

jetos em termos dos efeitos ambientais de longo

em países africanos. Os Parceiros Internacionais,

prazo dos investimentos em obrigações verdes:

liderados pela UE, devem enfrentar este desafio,

“Verde Escuro”, “Verde Médio” e “Verde Claro”.

ajudando os parceiros africanos a abater a dívi-

Esta classificação é uma fonte essencial de in-

da “castanha” e injusta, com vista a criar espaço

formação para os investidores sobre a qualida-

para novos investimentos verdes e promover a

de das obrigações verdes e o seu efeito sobre o

transição justa.

ambiente.
43

CICERO Shades of Green. (n.d.). CICERO Shades of Green. CICERO Shades of Green. Retrieved June 30, 2021, from https://cicero.green/ 	
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Serão as Obrigações Verdes um
instrumento eficaz na luta contra
as alterações climáticas?

abrangente quanto ao papel das obrigações verdes na
transição das empresas para a neutralidade em termos de emissões de carbono (Linnenluecke, Smith, and
McKnight 201649; Maltais and Nykvist 202050). Por con-

Para fazer avançar a Agenda 2030 e o Acordo de Paris,

seguinte, é preciso determinar se as emissões de obriga-

a UE lançou o seu Plano de Ação em março de 2018. O

ções verdes estão relacionadas com uma redução eficaz

Plano de Ação inclui: i) a reorientação dos fluxos de ca-

das emissões totais e diretas por parte das sociedades

pital para investimento sustentável; ii) a integração dos

não financeiras, ou se ainda falta transparência ao mer-

riscos Ambientais, Sociais e de Governança (ASG) na

cado das obrigações verdes, correndo o risco de ser acu-

gestão do risco e tomada de decisão; e iii) a promoção

sado de “lavagem verde”.

da transparência e soluções de longo prazo.
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A presi-

dente da Comissão da UE, Ursula von der Leyen, lan-

O JRC, o Centro Comum de Investigação da Comissão

çou o Pacto Ecológico Europeu, que define como tornar

Europeia, apresentou recentemente um estudo (Fatica

a Europa no primeiro continente com impacto neutro no

and Panzica, 2020)51 com o intuito de contribuir para

clima até 2050. O Pacto Ecológico Europeu é o roteiro da

este debate. A principal conclusão do autor apoia a re-

UE para a transformação da UE numa economia moder-

lação entre as obrigações verdes e a redução da in-

na competitiva e eficiente em termos de utilização de re-

tensidade de carbono pelas empresas (sociedades não

cursos sem emissões líquidas de GEE até 2050. O Pacto

financeiras). Os resultados são variados quando todas

Ecológico também realça o papel-chave do setor privado

as obrigações são tratadas em conjunto, mas se nos

no financiamento da transição ecológica.45 A Comissão

centrarmos nas obrigações empresariais não-refinan-

da UE aprovou um pacote de medidas para a implemen-

ciadas. (non-refinancing bonds), descobrimos fortes evi-

tação de várias ações-chave anunciadas no Plano de

dências desta ligação. Em comparação com emitentes
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Ação, tais como a proposta para regular a Taxonomia ,

de obrigações convencionais com características finan-

usada, um regulamento sobre a divulgação de índices de

ceiras e notações ambientais semelhantes, as socieda-

47

referência climáticos e ASG . A UE está ainda a promo-

des que utilizam recorrem a estas obrigações para obter

ver uma Norma voluntária para as Obrigações Verdes

créditos no segmento verde do mercado, revelam uma

(EU GBS), que define a classificação de obrigação verde,

diminuição da intensidade de carbono dos seus ativos

os índices de referência climáticos e uma divulgação em-

até dois anos após a emissão dos títulos. Isto aplica-

presarial mais eficaz de informações sobre as alterações

-se tanto às emissões totais como às diretas e está de

climáticas, ao abrigo do Plano de Ação48.

acordo com o volume de atividades amigas do ambiente graças a novos projetos. Os autores também verifi-

Estes esforços da UE são mais do que justificados de-

caram que existia uma diminuição das emissões tanto

vido à falta de um entendimento teórico e empírico

com as obrigações verdes que eram sujeitos a avaliação

44

Comissão da UE para as Finanças sustentáveis: Plano de Ação da Comissão para uma economia mais verde e mais limpa, 8 de março de 2018,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN,http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1404_
en.htm?locale=en (Plano de Ação) 	
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Consultar, entre outros Bruxelas, 11.12.2019 COM(2019) 640 final Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, o Pacto Ecológico Europeu (The EU Green Deal) https://ec.europa.eu/
info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf 	
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O Regulamento Taxonomia foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia em 22 de junho de 2020 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN 	
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O regulamento relativo aos índices de referência confere poderes à Comissão para adotar atos delegados e de execução para especificar a forma
como as autoridades competentes e os participantes no mercado devem cumprir as obrigações estabelecidas no regulamento. Os regulamentos e
os documentos técnicos podem ser consultados em: https://ec.europa.eu/info/law/benchmarks-regulation-eu-2016-1011/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en#200717 	
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Ver Usability Guide TEG Proposal for an EU Green Bond Standard (março de 2020), disponível em: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-green-bond-standard-usability-guide_en.pdf

49

Linnenluecke, M. K., Smith, T., & McKnight, B. (2016). Environmental finance: A research agenda for interdisciplinary finance research. Economic
Modelling, 59, 124-130. 	
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Maltais, A., & Nykvist, B. (2020). Understanding the role of green bonds in advancing sustainability. Journal of Sustainable Finance & Investment, 1-20. 	
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externa, como com os que foram emitidos após o Acordo

"desempenho insustentável", utilizando uma perspetiva

de Paris.

sistémica que reconhece os limites planetários (Haffar
and Searcy 201852).

Os autores concluem que “os resultados corroboram
veementemente a ideia de que as emissões de obriga-

Concretamente, foram propostas metas baseadas na

ções verdes assinalam um compromisso credível para

ciência (SBT – Science-Based Targets) como um instru-

com comportamentos empresariais mais amigos do cli-

mento para as empresas estabelecerem objetivos de

ma. Por outras palavras, as evidências são claramente

redução de emissões que estejam de acordo com um

não consentâneas com o argumento de «lavagem ver-

orçamento de emissões cientificamente determinado,

de». Se a lavagem verde prevalecer, é pouco provável

permitido num cenário de aquecimento a 2°C ou 1,5°C

que as obrigações verdes tenham efeitos reais benéficos

(Walenta 202053). A forma como os SBT são estabele-

para o ambiente. Além disso, os resultados mais fortes

cidos vai depender dos métodos e princípios utilizados

que obtemos quando excluímos obrigações emitidas

para atribuir o orçamento de emissões totais às empre-

para fins de refinanciamento fornecem mais evidências

sas (Bjørn et al. 201754; Haffar and Searcy 2018; Krabbe

da ligação entre opções de financiamento verdes e um

et al. 201555).

aumento do capital fixo verde. Por conseguinte, as nossas conclusões apontam para a relevância das obriga-

A investigação também sugere que as obrigações ver-

ções verdes no contexto de um compromisso alargado

des não parecem transferir o capital dos investimen-

das empresas para com o clima.” (Fatica, S., et al., 2020,

tos insustentáveis para os investimentos sustentáveis

p.24).

(Forsbacka, 2021). Um estudo de 2016 sugere que o
mercado de obrigações verdes não ajuda a estimu-

Não pretendemos discutir a fiabilidade e a solidez da

lar os investimentos ecológicos através da redução do

metodologia utilizada pelos autores do JRC para susten-

custo do capital destinado a projetos ecológicos. Pelo

tar as suas conclusões. No entanto, o relatório não re-

contrário, as evidências sugerem que tal não acontece.

vela a totalidade dos dados e não apresenta evidências

De acordo com Shislov, Morel e Cochran, as obrigações,

da avaliação dos indicadores científicos utilizados para

que de outra forma teriam sido emitidos como produtos

concluir sobre a contribuição das empresas para os ob-

tradicionais, parecem ser revestidos de uma nova ima-

jetivos em matéria de clima, especialmente os que não

gem (Shislov, Morel, Cochran 201656). O estudo empírico

foram verificados externamente.

com investidores e emitentes de obrigações verdes no
mercado sueco confirmou este resultado, e mostrou que
os inquiridos não consideram as obrigações verdes um

Metas baseadas na ciência

instrumento financeiro importante para a transferência

Com efeito, os objetivos climáticos das empresas, que são

mentos sustentáveis.

de capital de investimentos insustentáveis para investi-

voluntários, podem apoiar os objetivos climáticos nacionais e internacionais regidos por acordos climáticos inter-

No entanto, o nosso ceticismo face às conclusões glo-

nacionais. Contudo, para assegurar que as empresas o

balmente otimistas do JRC baseia-se essencialmente

fazem, tais metas precisam de ser "baseadas na ciência",

na ausência de relatórios transparentes equivalentes

ou seja, ancoradas num orçamento global que limita o

após a emissão das obrigações. As falhas na produção
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percentagem dos proveitos das obrigações ver-

e divulgação de informação aumentam os riscos de

des no financiamento de projetos individuais.

“lavagem verde” e interferem com o desenvolvimen-

Os dados também revelam que menos de meta-

to do mercado de obrigações verdes (Forsbacka and

de dos emitentes divulga a parte dos proveitos

Vulturius 201957). Uma avaliação recente concluiu tam-

resultantes das obrigações verdes que é afeta-

bém que menos de metade dos emitentes informa sobre

da ao financiamento versus refinanciamento de

a afetação dos proveitos e o impacto climático das obrigações verdes (CBI 201958).
Concordamos que os as metas climáticas, em particular as SBT, baseadas, são uma ferramenta útil para as

projetos verdes.

Falhas na apresentação de relatórios
•

tos foram usados para refinanciar projetos já

empresas e os investidores reduzirem a sua exposição

existentes em que a redução de emissões já foi

ao risco reputacional e financeiro que a transição para
uma economia sem carbono acarreta (SBTi 201959).
Porém, também reconhecemos, que é necessário to-

reportada.
•

mento de cada projeto.

gem verde” e para “posicionar o mercado de obrigaand Vulturius 202060).
Na análise empírica recente que envolve os vinte

•

Existem contradições nas informações sobre a
“utilização dos proveitos” e os seus efeitos.

•

A inexistência de informação sobre a copropriedade de projetos ou carteiras de projetos pode

maiores emitentes europeus de obrigações verdes

constituir mais um entrave à atribuição da dimi-

em 2018, Tuhkanen e Vulturius destacaram uma di-

nuição das emissões de GEE ao financiamento

vergência entre as metas climáticas dos emitentes e

com obrigações verdes.

os enquadramentos de suas obrigações verdes, assim
como insuficiências na divulgação de informação pós-

Existe falta de informação acerca do peso (percentagem) das obrigações verdes no financia-

mar medidas políticas para reduzir o risco de “lavações verdes dentro dos limites do planeta” (Tuhkanen

Apenas oito empresas divulgam se os provei-

•

As empresas utilizam uma variedade de meto-

-emissão. Os resultados, as conclusões e as recomen-

dologias para medir as emissões de gases com

dações podem ser resumidas da seguinte forma.

efeitos de estufa evitadas. Todos os emitentes
calculam as emissões evitadas graças à utiliza-

Conclusões relacionadas com os objetivos climáticos e com o "Reporting" das obrigações verdes:
•

ção de energia renovável com base no fator de
emissões médias nacionais ou regionais, mas
só a EDF contabiliza emissões por ciclo de vida.

Cinco das vinte empresas nem sequer fixaram

Apenas três emitentes referem ainda que utili-

qualquer meta em matéria de clima;
•

e a metodologia da UNFCCC para medir a re-

nham metas de curto prazo (até 2025), onze

dução de emissões de GEE resultante dos in-

tinham metas de longo prazo (2025+) e cinco

vestimentos em energia renovável ou eficiência

tinham os dois tipos de metas, enquanto ape-

energética.

nas duas tinham fixado metas para 2050.
•

zam o Protocolo de Gases com Efeito de Estufa

Entre as catorze empresas com metas, sete ti-

•

Relacionada com a questão da falta de uma

Apenas sete dos vinte emitentes divulgam a

metodologia harmonizada para medir o im-

afetação dos proveitos das obrigações verdes

pacto do financiamento com obrigações verdes

a nível dos projetos e apenas seis comunicam a

está a ausência de verificação por terceiros das
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dotações e do reporte do impacto por parte de

obrigados a declarar os efeitos ambientais usan-

metade de todos os emitentes.

do métricas e limites desenvolvidos na Taxonomia

As seis falhas nas práticas de apresentação de relatórios dos emitentes tornam difícil atribuir ao finan-

da UE das atividades económicas sustentáveis.
•

As metodologias de impacto harmonizadas são
fundamentais para assegurar que os relatórios

ciamento por obrigações verdes as emissões evitadas

pós-emissão de obrigações verdes se tornam

que são comunicadas pelas empresas. “Estes cons-

mais credíveis e comparáveis. Nessa medida,

trangimentos nas práticas de reporting acarretam o

aconselhamos a UE a envidar mais esforços de

risco de dupla contagem de emissões evitadas. Mais

harmonização com outras iniciativas internacio-

concretamente, a falta de informação sobre a meto-

nais, a estabelecer quadros comuns e métricas e

dologia e de verificação por terceiros e a propriedade

metodologias consensuais.

conjunta dos projetos pode significar que as emissões
evitadas de um projeto partilhado são reclamadas por

•

Um conjunto comum de impactos, juntamente

vários proprietários.” (Tuhkanen and Gregor Vulturius

com a verificação por terceiros dos relatórios de

2020:18). As deficiências da divulgação também tor-

impacto, é também um requisito básico para criar

nam difícil compreender se as obrigações verdes ofe-

confiança no mercado e reduzir o risco de "lava-

recem outro tipo de financiamento por via de emprés-

gem verde".

timos para além do financiamento convencional.

•

de GEE para alertar o setor privado para a im-

num documento de reflexão de 2018 da 2ª Iniciativa

plementação de um apertado controlo obriga-

de Investimento: “Neste momento não dispomos de

tório das emissões de GEE e de um instrumento

evidências que permitam concluir que a “Afetação das

baseado no mercado global. A UE deve liderar o

Receitas” (“Use of Proceeds”) das obrigações verdes
ficativas - para a intensificação de investimentos em

Deve ser aplicado um quadro político para uma
medição e comunicação rigorosas das emissões

Estas conclusões coincidem com as dúvidas suscitadas

contribui - ou poderá contribuir sem melhorias signi-

processo de criação e adoção desse quadro.
•

As políticas públicas devem obrigar os emitentes

projetos verdes”. (Dupre, S., et al., 2018 ).

de obrigações verdes a fixar metas de redução

Recomendações para promover a transparência e a adicionalidade das Obrigações Verdes

ramente de que forma as obrigações verdes os

Tuhkanen e Gregor Vulturius apresentam um conjunto

e métricas transparentes e harmonizadas de me-

de recomendações com base nas suas conclusões. A

dição do impacto. A criação de uma referência

fim de promover a transparência e a adicionalidade das

(benchmark) para os relatórios de impacto, a fim

Obrigações Verdes, apelamos à UE, às Organizações

de ajustar o mercado de obrigações verdes ao

Internacionais e aos reguladores dos países e dos

Acordo de Paris, contribuiria para mais confiança

mercados para que tenham em consideração estas

e reduziria o risco de “lavagem verde”.

61

recomendações.
•

A ação política sobre as obrigações verdes no futuro deve obrigar os emitentes a explicitar como
tencionam utilizar as obrigações verdes na transição para a neutralidade carbónica. A norma
EU GBS proposta pela UE é um passo importante nessa direção, mas falta passar à prática.
De acordo com a proposta, os emitentes seriam

61

43

de emissões com uma base científica, definir claajudarão a atingir esses objetivos e reportar os
progressos alcançados utilizando metodologias

•

Elevar a fasquia e as exigências científicas de
comunicação dos impactos 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 do que se pratica
atualmente em relação às certificações de sistemas ambientais.

Dupre, S., Posey, T., Wang, T., Jamison, T. (2018). Shooting for the Moon I an Hot Air Balloon? Measuring how Green Bonds Contribute to Scaling
Investments in Green Projects. A discussion paper. 2º Investment Initiative. May, 2018. Documento disponível em: https://2degrees-investing.org/
wp-content/uploads/2020/01/2018-Green-bonds-updated-paper.pdf 	
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TRANSIÇÃO ”FROM
BROWN TO GREEN”

Um problema com as classificações de obrigações

como o transporte marítimo, a aviação, o petróleo e o

emergentes é que ainda não foi estabelecida uma

gás, têm um papel central a desempenhar na transi-

definição clara de “verde” ou de critérios e compro-

ção para uma economia de baixo carbono (Forsbacka,

missos Ambientais, Sociais e de Governança (ASG).

K., 2021). A CICERO aplica a metodologia de vários

A uniformização da terminologia e dos processos de

“tons de verde e castanho”. Este método de classifica-

divulgação de dados pode ajudar o mercado a cres-

ção baseado na ciência climática centra-se em evitar

cer. Mark Carney (ex-Governador do Banco Central

a fixação (lock-in) de emissões de gases com efeito

Britânico) apontou a Taxonomia da UE e a EU-GBS

de estufa ao longo da vida útil dos ativos e em pro-

como bons pontos de partida, mas assinalou que es-

mover a transparência na estratégia e planeamento

tes mecanismos são binários (green or brown, verde

da resiliência. Os projetos de financiamento verde têm

ou castanho) e não consideram o progresso de cas-

pontos fortes, pontos fracos e armadilhas ambientais,

tanho para verde – progresso esse que poderia dar

exigindo que o emitente tenha procedimentos de go-

uma contribuição significativa para os nossos objeti-

vernança eficazes para produzir o impacto desejado.

vos climáticos. Defende igualmente que a integração
do investimento sustentável irá requerer uma taxo-

A metodologia dos vários tons visa proporcionar

nomia mais rica – “50 sombras de verde” (‘50 shades

transparência aos investidores que procuram com-

of green’) (Forsbacka, K., 2021).

preender e tomar medidas contra a potencial exposição aos riscos e impactos climáticos. É necessário

A CICERO Shades of Green AS, o segundo maior forne-

investir em projetos de todos os tons de verde para

cedor de segundas opiniões sobre Obrigações Verdes,

assegurar o êxito da ambição do Acordo de Paris.

salientou que todos os setores precisam de contribuir
para a transição. Os setores tradicionalmente "sujos",
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FIGURA 21
Metodologia de Tons de Verde

Fonte: CICERO (2019)62.
Nos enquadramentos do financiamento da sustenta-

A figura a seguir ilustra os Tons de Verde por tipo de

bilidade, além das considerações ecológicas, os bene-

projeto. Os projetos de energias renováveis identifi-

fícios sociais também são avaliados. A consistência e

cam-se mais facilmente com o tom verde-escuro, por-

eficácia de categorias de ativos sociais elegíveis são

que estes projetos enquadram-se com um futuro de

avaliadas em comparação com as metas sociais gerais

baixas emissões de carbono. Os projetos na área dos

do emitente e os objetivos de desenvolvimento susten-

transportes, da construção e dos resíduos correspon-

tável das Nações Unidas (ODS). Os ODS destacados

dem geralmente a um tom de verde médio, devido a

pelo emitente são avaliados através da especificação

preocupações com os impactos ambientais.

de quais metas dos ODS são sustentadas por cada categoria de ativo social elegível. Além disso, a avaliação

O que a metodologia e a experiência da CICERO de-

aponta ainda para ODS e metas relevantes que o emi-

monstra é a crescente consciência de que, para realizar

tente possa não ter identificado. A avaliação abrange a

eficazmente a transição para uma sociedade de baixo

capacidade do emitente de antecipar e avaliar os riscos

carbono e resiliente às alterações climáticas, é neces-

sociais negativos no momento de selecionar projetos

sário apoiar a transição de projetos industriais "cas-

ecológicos e sociais elegíveis. A CICERO avalia ainda

tanhos" para projetos industriais menos "castanhos".

se o emitente implementou políticas que obrigam os

Esta transição requer instrumentos financeiros especí-

beneficiários do projeto a terem sistemas que evitam,

ficos. As obrigações emergentes de financiamento da

reduzem ou minimizam os efeitos sociais negativos.

transição têm como objetivo aproveitar esta oportunidade e contribuir ainda mais para o alinhamento entre
o Acordo de Paris e o financiamento sustentável.

62
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FIGURA 22
Tons de verde por categoria de projeto

Light

Medium

Dark

Fonte: CICERO (2019)

Mecanismos emergentes de
financiamento da transição

Reconhecendo a necessidade de financiamento da
transição, o Banco Europeu para a Reconstrução e o
Desenvolvimento (BERD)64 criou um Título de Transição

O financiamento da transição não diz respeito à transi-

Verde / Modelo de Divulgação de Informações sobre

ção de “castanho” para “verde”. Isso é o financiamento

as Obrigações Verdes com uma componente de uti-

verde. O financiamento da transição está relacionado

lização dos proveitos alinhada com a GBP. O BERD

com a transição de castanho para... castanho, natu-

reconhece que os projetos têm urgentemente de dei-

ralmente para um castanho com um tom mais claro.

xar de apoiar apenas ativos que reconhecidamente

Em termos simples, o Financiamento da Transição

já têm uma baixa emissão de carbono, por exemplo

destina-se a setores que (1) hoje não são verdes; (2)

as energias renováveis, para passarem a financiar in-

não podem tornar-se verdes amanhã; no entanto, (3)

vestimentos nos setores da economia que ainda são

podem e precisam de se tornar mais verdes (ou seja,

altamente dependentes da utilização de combustíveis

"menos castanhos") mais rapidamente; a um ritmo

fósseis, ajudando-os assim a transitar para um funcio-

mais consentâneo com cenários de desenvolvimento

namento de baixo carbono e mais eficiente em termos

sustentável reconhecidos; ou pelo menos no quadro de

de recursos.

um roteiro estratégico abrangente que os integre num
horizonte temporal aceitável (Duteil, 201963).

A emergência das obrigações de transição colocou pressão sobre os bancos para que unissem esforços com os
investidores e emitentes para definir normas para estas

63
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obrigações enquanto categoria de ativos, um novo instru-

receitas destinam-se a um conjunto de empréstimos

mento de “aplicação dos proveitos” diferente das obriga-

feitos a projetos em setores com utilização intensiva

ções verdes (Forsbacka, K., 2021). Um dos primeiros exem-

de carbono, que contribuem para a transição para uma

65

plos de títulos de transição foi proposto pela AXA .

economia de baixo carbono, tais como navios movidos
a GNL, investimentos em indústrias eficientes do ponto

De acordo com a proposta da AXA, os títulos de transição

de vista energético, bem como ativos de gás natural em

destinam-se a empresas que se encontram (i) em indústrias

países onde a produção de eletricidade depende atual-

intensivas em emissões de GEE, tais como materiais, in-

mente do carvão (Forsbacka, K., 2021).

dústria extrativa, química e transportes, e (ii) em indústrias
que atualmente não têm (e num futuro próximo poderão

Apesar de terem surgido por volta da mesma altura e por ve-

não ter) ativos verdes suficientes para ser financiados, mas

zes terem terminologia semelhante, não devemos confundir

que precisam de financiamento para reduzir a sua pegada

“financiamento da transição” com o conceito de “Transição

de gases com efeito de estufa. A proposta da AXA incluía

Justa”. O conceito de Transição Justa está inscrito no próprio

um elevado nível de transparência e replica a estrutura da

Acordo de Paris. No entanto, só recebeu verdadeira aten-

GBP66. A abordagem foi enquadrada em torno das qua-

ção na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações

tro componentes centrais de (i) aplicação dos proveitos, (ii)

Climáticas em Katowice, na Polónia, quando mais de 100

processo de avaliação e seleção de projetos, (iii) gestão dos

investidores, representando mais de 5 biliões de dólares de

lucros, e (iv) divulgação dos resultados. Para além destes

ativos, assinaram uma declaração de compromisso e apoio,

quatro componentes, a AXA pretendia ainda estabelecer

reconhecendo que "há um reconhecimento crescente de que

expetativas claras em relação à estratégia geral e práticas

a dimensão social da transição para uma economia resilien-

ambientais do emitente. Havia um componente adicional

te e com baixas emissões de carbono tem recebido atenção

que atualmente não está explicitado nos princípios da

insuficiente, tanto no local de trabalho como na comunidade

GBP. Os emitentes de obrigações de transição deviam co-

em geral" (HRRC, 201867).

municar claramente o significado de transição climática no
contexto do seu modelo de negócios atual e da sua orien-

Segundo o guia encomendado pelo Grantham Research

tação estratégica para o futuro. A AXA apela aos quadros

Institute on Climate Change and the Environment

superiores e aos administradores das empresas para que

(Robins, et al. 201868), ao contribuírem para uma tran-

se comprometam a gerir os seus negócios com vista a al-

sição justa, os investidores estarão a produzir efeitos

cançar os objetivos de Paris. As estratégias de transição do

sociais e ambientais positivos:

emitente devem ser intencionais, importantes para o negócio e mensuráveis, e o título de transição deve enquadrar-

•

cos das alterações climáticas, ao ter em con-

-se numa estratégia de transição mais ampla, definida por

sideração questões como a exclusão social e o

objetivos ambientais quantificados de curto e longo prazo

aumento da desigualdade.

(Forsbacka, K., 2021).
Em novembro de 2019, o Crédit Agricole emitiu 100 milhões de euros em Obrigações de Transição, o primeiro
título de transição emitido por um banco comercial, enquanto colocação privada subscrita pela AXA. As suas

Alargando a compreensão dos riscos sistémi-

•

Reforçando a obrigação fiduciária ao integrar
melhor os fatores ambientais e sociais interrelacionados do desempenho a longo prazo
e ao compatibilizar mais adequadamente os

65

Os gestores de investimento da AXA propõem novos títulos de transição para ajudar as empresas a tornarem-se verdes, Comunicado de Imprensa, 11 de junho de 2019 https://www.axa-im.com/content/-/asset_publisher/alpeXKk1gk2N/content/axa-investment-managerscalls-for-new-transition-bonds-to-help-companies-go-green/23818?utm_source=t.co&utm_medium=referralAvery, Helen, Green Money: Calls for transition
bonds gain traction, Euromoney, 11 de julho de 2019 https://www.euromoney.com/article/b1g6t3mnfmrn70/green-finance-calls-for-transition-bonds-gain-traction
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Takatsuki, Yo, Foll, Julien, Financing brown to green: Guidelines for transition bonds, AXA Investment Managers, AXA, 10 de junho de 2019
https://realassets.axa-im.com/content/-/asset_publisher/x7LvZDsY05WX/content/financing-brown-to-green-guidelines-for-transition-bonds/23818#evaluation
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HRRC. (2018, December 11). Investors commit to supporting a just transition on climate change. Human Rights Resource Centre. https://www.
business-humanrights.org/fr/derni%C3%A8res-actualit%C3%A9s/investors-commit-to-supporting-a-just-transition-on-climate-change/
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Robins, N., Brunsting, V., Wood, D. (2018). Climate change and the just transition. A guide for investor action. Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment. Dezembro de 2018. Consultado em: https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2018/12/
Climate-change-and-the-just-transition_Guide-for-investor-action.pdf
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interesses dos beneficiários nos setores e regiões afetados pela transição.
•

Reconhecendo os principais fatores de criação
de valor em termos de práticas empresariais no
local de trabalho e da licença social mais ampla para operar: o desempenho da empresa será
cada vez mais condicionado pela transição justa.

•

Descobrindo oportunidades de investimento
que conjugam objetivos climáticos e ambientais, tais como o crescimento inclusivo, identi-

•
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estão atualmente próximas de um nível zero de emissões
de dióxido de carbono, e iii) atividades que permitem um
desempenho de baixo carbono ou que permitem reduções
substanciais de emissões. Ao fixar limites para os critérios
de triagem taxonómica, o TEG interpretou os objetivos de
mitigação das alterações climáticas como emissões líquidas zero até 2050 e uma redução de 50-55 por cento até
2030, respeitando os compromissos assumidos no âmbito do Pacto Ecológico da UE.
Para estabelecer vias de transição para setores com eleva-

ficado pela lente da transição justa.

das emissões de carbono para os quais não estão dispo-

Contribuindo para os objetivos da sociedade, in-

objetivos, o TEG adotou dois princípios: i) assegurar que

cluindo as responsabilidades existentes de respei-

não há um “bloqueio” (lock-in) de ativos que não são coe-

tar os direitos humanos internacionais e as normas

rentes com estes objetivos, e ii) um desempenho ambiental

laborais, bem como novas formas de alcançar os

muito acima da média do setor. Verificamos que o requisito

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

de “no lock-in” é consentâneo com os requisitos das cate-

níveis soluções de baixo carbono consentâneas com estes

gorias verde médio e verde-claro da CICERO, que podem
Voltaremos a discutir, noutro capítulo, o enquadramento

incluir atividades de transição (Forsbacka, K., 2021).

da “Transição Justa”. Para já pretendemos apenas realçar a necessidade de tornar clara a classificação dos vá-

A norma EU GBS opta pelo método de “aplicação de pro-

rios instrumentos financeiros e obrigações de mercado.

veitos”, permitindo a qualquer empresa emitir obrigações

Na verdade, como nunca foram acordadas normas ou

verdes, independentemente da sua atividade principal,

princípios para as Obrigações de Transição, os emitentes

desde que financie projetos verdes elegíveis (EU GBS

têm criado definições próprias das obrigações. Algumas

2020). A EU GBS vai para além das atuais melhores prá-

obrigações de transição foram alinhados com os princí-

ticas de mercado (por ex., os princípios GBP), ao incluir

pios da GBP, mas não é o caso de todos. A Taxonomia

elementos adicionais e diretrizes para eliminar os entra-

da UE inclui algumas atividades de transição, pelo que a

ves ao desenvolvimento. O modelo proposto estabelece

norma EU GBS pode incluir atividades de transição.

quatro componentes: i) alinhamento com a aplicação de
proveitos da Taxonomia da UE, ii) um Enquadramento das
Obrigações Verdes a ser produzido pelo emitente, iii) obri-

Atividades de Transição, a Taxonomia
da UE e a norma EU GBS

gatoriedade de divulgação das dotações e do impacto, e iv)
os requisitos de verificação externa por um verificador certificado. Os proveitos das obrigações verdes da UE devem
financiar "projetos verdes" que i) contribuam significativa-

A fim de traduzir os compromissos políticos da UE, in-

mente para pelo menos um dos seis objetivos ambientais

cluindo o Acordo de Paris e os ODS da ONU, e contri-

do Regulamento da Taxonomia da UE, ii) não prejudiquem

buir para a implementação do Pacto Ecológico da UE,

significativamente nenhum destes objetivos, iii) respeitem

a União Europeia adotou a proposta do TEG para uma

as salvaguardas mínimas, e iv) respeitem os critérios técni-

Taxonomia como um "sistema de classificação unifica-

cos de seleção da taxonomia da UE (Forsbacka, K., 2021).

do". A Taxonomia da UE aborda questões dos setores
“castanhos” e cria espaço para atividades de transição

Uma das maiores fraquezas da EU GBS é, contudo, a

na norma EU GBS (Relatório de Taxonomia de 2020).

natureza voluntária da sua aplicação. A norma não é
vinculativa e os emitentes e empresas podem decidir li-

Em concreto, a Taxonomia da UE considera, para além de:
i) atividades que já são de baixo carbono, também ii) atividades que contribuem para uma transição para uma economia com emissões líquidas zero em 2050, mas que não

vremente se querem ou não aplicá-la. É verdade que têm
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potencial para vir a tornar-se um requisito de facto para

financeira de uma estratégia sustentável que abran-

os emitentes nos Mercados Europeus, mas recomen-

ja a estratégia empresarial central. Considerando a

damos a adoção de uma abordagem regulamentar de

urgência dos desafios, a Taxonomia UE e a EC GBS

facto após um período de transição e deliberação cuida-

são insuficientes. De facto, não podemos classificar

dosa com as partes interessadas e de testagem efetiva.

como “verdes” os instrumentos financeiros que procuram otimizar a eficiência das empresas e setores

Outro constrangimento resulta da natureza opcional ine-

castanhos; contudo, ao mesmo tempo, não podemos

rente ao método de “aplicação dos proveitos” e está rela-

ignorar a necessidade de construir regras específi-

cionado com o não alargamento do quadro e dos índices

cas, metodologias, referências e relatórios transpa-

de referência a um desempenho global de sustentabilida-

rentes para os setores castanhos. “Não devemos ter

de e impacto. Herveil Duteil observa que “…a comunidade

medo de chamar de castanho ao que é “castanho”,

financeira está a abrir-se a um conjunto mais alargado de

especialmente porque o financiamento sustentável

desafios que ultrapassam os desafios relacionados com

tem muito espaço para o castanho. O Financiamento

as alterações climáticas e o Financiamento Sustentável

Sustentável não é só verde ou social, é também o fi-

está atento às soluções que vão mais além da economia

nanciamento da transição.” (Duteil, Part One, 2019).

‘verde’. De facto, o foco nas alterações climáticas está a
expandir-se para os desafios da biodiversidade (incluindo
a desflorestação, degradação dos solos, desertificação,
poluição pelos plásticos, zonas marinhas sobre-exploradas ou extinção de espécies) e do crescimento inclusivo
para todos os habitantes do nosso extraordinário planeta

Empréstimos e Obrigações
associadas a medidas Verdes
e de Sustentabilidade

Terra" (Duteil, Part One, 2019)69.
Duteil diz que estão a decorrer três revoluções numa área
Os círculos financeiros começam a reconhecer a im-

que está sempre, ela própria, em transição: i) classificação

possibilidade de chegarmos a um mundo totalmente

de Obrigações Verdes com aplicação de proveitos; ii) as-

descarbonizado até 2050 apenas através de proces-

sociação dos rendimentos ao desempenho e ao impacto

sos verdes (turbinas eólicas, parques solares ou veículos

das medidas de sustentabilidade; e iii) inter-relação entre

elétricos). Por um lado, é preciso que um número mui-

o custo do risco e o desempenho e o impacto das medidas

to mais alargado de setores – que hoje são castanhos

de sustentabilidade. Acrescentamos que são necessárias

e que permanecerão castanhos durante muito mais

mais duas grandes revoluções: iv) a integração da “tran-

tempo - embarque na transição. A eficiência dos recur-

sição justa” tanto no financiamento das medidas verdes

sos, bem como a redução das emissões de gases com

(“aplicação de proveitos”) como no desempenho e impac-

efeito de estufa (GEE) e de partículas de grandes seto-

to das medidas de sustentabilidade. Para tal seria neces-

res industriais, de transportes e agrícolas continuarão

sário desenvolver e aplicar transversalmente fundos e

a ser muito necessárias enquanto não conseguirmos

instrumentos específicos. Por fim, mas igualmente impor-

substituir processos e atividades castanhas a um cus-

tante, o maior desafio de todos: v) a indexação da econo-

to razoável, sem percorrer um caminho insustentável e

mia “verde” e do desempenho e impacto das empresas

garantindo um desenvolvimento inclusivo.

em matéria de sustentabilidade à “licença para operar”,
discriminando positiva e negativamente o grau de inclu-

Por conseguinte, como Duteil observa, devemos ten-

sividade e os impactos para a humanidade e o planeta.

tar responder à questão "Como podemos alargar alguns dos benefícios tradicionalmente associados ao

A primeira revolução, a classificação da “aplicação

financiamento verde a estes setores "castanhos"?”

dos proveitos” já foi discutida anteriormente.

Tais benefícios podem assumir a forma de um custo
de financiamento reduzido, acesso a um maior con-

A segunda e terceira revoluções são, a nosso ver, as duas

junto de investidores ou comunicação à comunidade

faces da mesma moeda (maiores rendimentos como

69

Duteil Hervé, Sustainable finance: It’s all about transition! Part two, Environmental Finance, 106 September 2019. Consultado em: https://www.
environmental-finance.com/content/analysis/sustainable-finance-its-all-about-transition!-part-one.html
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incentivo à sustentabilidade vs. custo do risco). Esta nova

Os instrumentos associados às metas ASG/KPI têm a

geração de instrumentos já está em circulação, mas en-

vantagem de ser muito flexíveis quando comparados

quanto o conceito de "aplicação dos proveitos" come-

com os empréstimos verdes. O recurso a estes instru-

çou no espaço obrigacionista e se estendeu ao mercado

mentos não está restringido a um investimento verde

do crédito, o contrário aplica-se ao Financiamento de

específico; pelo contrário, podem ser utilizados para

Medidas Sustentáveis "sem aplicação de proveitos".

objetivos gerais das empresas. Em vez de determinar
a utilização específica dos proveitos, os empréstimos

O conceito foi alargado ao financiamento de mais lon-

ligados à sustentabilidade têm como objetivo melhorar

go prazo (principalmente aos instrumentos de crédito

o perfil de sustentabilidade do mutuário. Outra diferen-

renovável) na forma de empréstimos associados à sus-

ça é que os empréstimos associados à sustentabilidade

tentabilidade (SSL - sustainability-linked loans). Os SSL

têm um incentivo de custo que pode reduzir as margens

são qualquer tipo de instrumentos de crédito e/ou ins-

até menos 5 pontos base se os mutuários cumprirem

trumentos contingentes (tais como linhas de obrigações,

os índices de referência. As opiniões da empresa sobre

linhas de garantias ou letras de crédito), que incentivam

o risco e o desempenho ASG estão ligadas à taxa de

os mutuários a atingir objetivos de desempenho em

juro do empréstimo e permitem aos mutuários reduzir

matéria de sustentabilidade que são ambiciosos e pré-

as suas margens se melhorarem as classificações ex-

-determinados. No caso dos SSL, a taxa de juro sobe ou

ternas nessa matéria ou se atingirem KPI internos ou

baixa à medida que são alcançadas metas de desem-

externos específicos, ou utilizarem ambas as métricas.

penho em matéria de sustentabilidade (e.g. classificação ASG, intensidade das emissões de GEE, intensidade

Estes desenvolvimentos recentes despertaram final-

da água, intensidade dos resíduos ou rácios de géne-

mente as agências de notação de crédito para esta

ro) (Duteil, Part One, 2019). As associações industriais

realidade, que estão gradualmente a mostrar sinais de

publicaram, em março de 2019, as normas de mercado

uma integração mais formalizada da avaliação de risco

para os empréstimos associados à sustentabilidade, os

ambiental, social e de governança (ASG) nas notações

Sustainability Linked Loan Principles (SLLP)70.

de crédito; um movimento que acabará por afetar a segurança e o preço dos empréstimos.

O desempenho do mutuário em matéria de sustentabilidade é medido usando metas de desempenho em maté-

Um marco para esta nova geração de instrumentos foi

ria de sustentabilidade (SPTs - Sustainability Performance

alcançado em setembro de 2019, quando a subsidiária

Targets), que incluem os indicadores-chave de desempenho

financeira registada na Holanda da Enel SpA (a empresa

(KPI – Key Performance Indicators), notações externas e/ou

italiana de eletricidade) emitiu a primeira "obrigação para

métricas equivalentes de melhoria do perfil do mutuário em

fins corporativos globais, vinculada aos ODS " do mundo

matéria de sustentabilidade. Os quatro principais compo-

(um título de dívida ligado à sustentabilidade), numa úni-

nentes dos SLLP são: i) relação com a estratégia global do

ca tranche de 1,5 mil milhões de dólares. A emissão teve

mutuário em matéria de RSE, ii) definição de metas – medi-

uma procura quatro vezes superior à oferta. Em outubro do

71

ção da sustentabilidade, iii) reporting e iv) avaliação.

mesmo ano, a Enel emitiu outra obrigação ligada aos ODS
no montante de 2,5 mil milhões de euros, divididos em três

Por vezes, os SSL são designados informalmente como

parcelas. Esta obrigação foi a primeira emissão europeia

“empréstimos ASG”, “empréstimos para melhoria da

de uma obrigação para fins corporativos globais vinculada

sustentabilidade”, “empréstimos KPI” e “empréstimos

aos ODS, e teve uma procura quase quatro vezes superior,

para os ODS”. No entanto, recomendamos aos mu-

com a participação significativa de investidores socialmen-

tuantes e mutuários que se refiram a estes produtos

te responsáveis (Forsbacka, K., 2021).

como SLL com vista a desenvolver uma linguagem e
entendimento comum do mercado.
70

LMA (Loan Market Association), APLMA (Asia Pacific Loan Market Association) e LSTA (US Loan Syndication and Trading Association), Março de
2019. Disponível em: https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/LMASustainabilityLinkedLoanPrinciples-270919.
pdf. A versão em vigor foi atualizada em maio de 2020 e pode ser consultada em: https://www.lsta.org/content/sustainability-linked-loan-principles-sllp/
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O Guidance to the Green Loan Principles and Sustainability Linked Loan Principles publicado conjuntamente pela LMA, a LSTA e a APLMA está
disponível em LMA: https://www.lsta.org/content/guidance-on-sustainability-linked-loan-principles-sllp/#
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Retrato do Mercado de Empréstimos
Verdes e Sustentáveis

A própria natureza dos créditos e obrigações verdes
implica que estes competem pelos ativos e projetos
verdes que são financiados por dívida verde. Quando

Os empréstimos verdes têm sido o instrumento mais

um ativo ou projeto é financiado por uma obrigação

procurado no mercado dos créditos sustentáveis, acima

verde, esse mesmo ativo ou projeto não pode ser fi-

de tudo graças às regras estabelecidas precocemente

nanciado por um crédito verde. Como as obrigações

nos mercados de capitais, que têm servido de orientação

verdes são instrumentos públicos, a maioria das en-

para o mercado dos créditos. No entanto, desde 2018

tidades prefere utilizar o pequeno número de ativos e

e em particular depois da emissão dos SLLP em 2019,

projetos verdes de que dispõe para emitir obrigações

o mercado dos créditos relacionados com a sustenta-

verdes, que oferecem maiores oportunidades de co-

bilidade intensificou-se de forma impressionante, ultra-

municação e promoção. Podem depois complementar

passando os volumes de créditos associados a medidas

a Obrigação com um instrumento de crédito associa-

verdes em 2019 (Ramel, E., 2020)72.

do à sustentabilidade para fazer avançar a estratégia de sustentabilidade global da entidade.

FIGURA 23
Oferta de crédito associado a medidas verdes e sustentáveis em
números absolutos e percentuais, 2015-2020 (acumulado anual)

Fonte: Bloomberg and Nordea

72

O retrato baseia-se nos dados recolhidos e apresentados por Ebba Ramel em Open Insights by Nordea, em 29 de outubro de 2020, disponível em:
https://insights.nordea.com/en/sustainability/sustainable-loan-market/
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FIGURA 24
Desenvolvimento do mercado de créditos associado à sustentabilidade,
ao crédito verde e às obrigações verdes em 2015-2020

Fonte: Bloomberg and Nordea

Ao comparar os cinco maiores setores a partir dos ti-

enquanto os cinco principais setores são respon-

pos de dívida sustentável que usam, retiramos algu-

sáveis por 40% da dívida por créditos associados à

mas conclusões interessantes. Perto de 90% das obri-

sustentabilidade.

gações verdes são criadas por apenas cinco setores,

QUADRO 5
Cinco primeiros setores e respetivas participações na dívida sustentável
Créditos associados à sustentabilidade

Obrigações Verdes

Água, eletricidade e gás

14%

Energia renovável

47%

Transporte & Logística

9%

Geração elétrica

23%

Químicos

7%

Água, eletricidade e gás

8%

Outros industriais

6%

Imobiliário

6%

Alimentação & bebidas

5%

Serviços financeiros

3%

Fonte: Bloomberg and Nordea
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O formato de créditos verdes é obviamente apropriado

Os créditos associados à sustentabilidade constituem

para ativos e projetos que são por natureza verdes,

uma alternativa para os mutuários em setores que

como a energia renovável, e setores com métodos es-

não têm definições claras de verde, tais como o setor

tabelecidos e amplamente aceites para definir o que é

alimentar e das bebidas ou empresas de setores que

verde, como o setor imobiliário.

podem não ter ativos e projetos verdes mas podem
diminuir a sua pegada ambiental, tais como o trans-

Os setores que produzem créditos associados à susten-

porte e a logística. O formato é também uma alter-

tabilidade são mais dispersos quanto ao tipo e volume.

nativa para entidades que promovem uma estratégia

Este formato não obriga à definição de ativos e projetos

global de sustentabilidade, combinando a dívida ver-

verdes para financiamento, antes permite todos os tipos

de contraída com empréstimos ligados à sustentabili-

de entidades a comprometerem-se com metas de sus-

dade, por exemplo, empresas de serviços públicos que

tentabilidade associadas aos termos da dívida. Qualquer

investem em soluções de energia renovável (verde) e

entidade pode subir na escala da sustentabilidade, dada

que visam uma redução da pegada de carbono (ligada

a abrangência do significado e aplicação do conceito.

à sustentabilidade).

FIGURA 25
Distribuição por região dos empréstimos associados à sustentabilidade
e créditos verdes em 2015-2020

Fonte: Bloomberg and Nordea
Como Ebba Ramel explica (Ramel, E., 2020), é curioso

mais vasto de setores, não só das energias renováveis

verificamos que os empréstimos ligados à sustentabi-

e de produção de energia, mas também dos produtos

lidade são mais populares nas regiões nórdicas e euro-

químicos, das telecomunicações e da pasta de papel,

peias, enquanto nas Américas, Ásia Pacífico e Ásia os

entre outros. Tal como referimos anteriormente, África

créditos verdes são mais utilizados. A maioria dos em-

ainda representa uma percentagem muito pequena

préstimos efetuados nas regiões de crédito verde são

dos créditos sustentáveis em todo o mundo, princi-

obtidos para financiar projetos de energias renováveis

palmente na forma de créditos verdes.

e de produção de energia, enquanto os mutuários sustentáveis europeus e nórdicos provêm de um conjunto

FINANCIAMENTO SUSTENTÁVEL, SETOR PRIVADO E TRANSIÇÃO JUSTA

Recomendações para melhorar
o Financiamento da Transição
•

Incentivar abordagens às classificações de projetos por “tons” (à semelhança da CICERO), em vez
das metodologias simplistas de preto ou branco

•

Melhorar os esforços no sentido de contribuir
para uma classificação transparente dos vários
segmentos de obrigações no mercado, desde os
títulos castanhos, aos títulos de transição, obrigações verdes e obrigações ligadas à sustentabilidade, contribuindo para uma classificação adequada e controlando o risco de lavagem verde.

•

Progressivamente passar de uma abordagem voluntária para a obrigatoriedade de aplicação de
regras adaptadas da EU GBS (ou outras similares) para emitentes nos mercados europeus (após
um período de transição, testagem e deliberação
cuidada com as partes interessadas).

No fundo, o mercado de créditos sustentáveis, com
toda a pletora de instrumentos financeiros disponíveis,
representa uma esperança de influenciar a descarbonização da economia mundial. No entanto, temos
de manter uma perspetiva realista do problema. Com
efeito, mesmo que uma empresa como a Enel esteja
indiscutivelmente a descarbonizar, muita da eletricidade que produz será gerada pela queima de carvão
e gás e o investimento das empresas e investidores
em energia suja continuará durante anos. Esta realidade abre caminho para uma melhoria das políticas
públicas na regulação dos mercados financeiros, na
imposição de metas de base científica (SBT), na utilização alargada de instrumentos de política económica para incentivar a sustentabilidade, no fim dos
subsídios às indústrias sujas e no recurso ao sistema
fiscal para promover o alinhamento com o Acordo
de Paris e a Agenda 2030 para o desenvolvimento
sustentável.
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No entanto, pensamos que é urgente embarcar numa
transformação mais profunda. Nos capítulos seguintes, discutiremos duas disrupções que são fundamentais para aproximar ainda mais o setor financeiro
e o comportamento empresarial do Acordo de Paris
e da Agenda dos ODS. Em concreto, referimo-nos à
incorporação da "transição justa" e à importância de
repensar a "licença para operar" e os modelos empresariais para transformar a natureza dos mercados financeiros e o grau de inclusão dos negócios privados.
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A “TRANSIÇÃO JUSTA”
PARA A RESILIÊNCIA
DA TERRA E DA
HUMANIDADE
A transição para um mundo com zero emissões de car-

suscitam desafios políticos urgentes, tanto de tipo nor-

bono pode trazer enormes benefícios, bem distintos das

mativo como empírico, que só agora começam a ser

vantagens da mitigação das alterações climáticas (Stern

explorados pelos decisores políticos, grupos da socie-

73

2015 ). Como disse o Banco Mundial, "não há razão

dade civil e investigadores (Green, F., 2018). Além disso,

para pensar que uma economia sem emissões de car-

a distribuição desigual dos custos e benefícios de uma

bono será menos próspera a longo prazo do que uma

transição para uma economia de baixo carbono, cria

economia com elevado teor de carbono (até é provável

um cenário em que as Nações em Desenvolvimento te-

74

. No en-

rão de lidar com pressões crescentes, ao mesmo tempo

tanto, esta transição poderá, pelo menos a curto prazo,

que carecem seriamente dos recursos (de capital, hu-

causar uma disrupção profunda, deslocações e perdas

manos e tecnológicos) para implementar mudanças nas

para muitos. Como resultado das novas políticas públi-

suas economias.

que seja mais próspera)” (Fay et al. 2015: 154)

cas relacionadas com o clima, das novas tecnologias e
das mudanças económicas com elas associadas, muitos

As perdas transitórias já estão a acontecer, não obstan-

grupos irão sofrer vários tipos de perdas. Os donos de ati-

te o nível de exigência relativamente baixo das políticas

vos comerciais com utilização mais intensiva de carbono

climáticas em todo o mundo. Uma vez que são necessá-

– em setores como a produção de combustíveis fósseis, a

rias mais políticas climáticas, mais rigorosas e a maior

produção de eletricidade, a produção intensiva de ener-

prazo para termos boas probabilidades de cumprir as

gia, os transportes, a agricultura e a silvicultura – irão

metas globais em matéria de alterações climáticas, a

enfrentar custos de produção mais elevados e/ou maior

procura agregada de assistência transitória será ainda

concorrência de substitutos com menor teor de carbono.

maior num mundo que reduz eficazmente as alterações

(Green, F., 201875). Por exemplo, um estudo estima que

climáticas. Portanto, cada vez mais os governos terão

o preço do carbono compatível com a meta de 2°C pode

de desenvolver estratégias políticas sistemáticas para

causar 165 mil milhões de dólares de ativos abandona-

resolver perdas transitórias — e irão precisar de políticas

dos apenas no setor da produção de eletricidade a partir

de transição. Na verdade, uma boa política de transição

do carvão entre 2011 a 2050. Os trabalhadores de seto-

poderá ser uma condição necessária para uma mitiga-

res intensivos de utilização de carbono —na ordem dos

ção suficientemente profunda das alterações climáti-

milhões em todo o mundo — serão também afetados.

cas. Uma coisa é certa: a política de transição e uma

A variedade e escala de possíveis perdas transitó-

mitigação suficientemente profunda das alterações

rias associadas à mitigação das alterações climáticas

climáticas encontram-se inextricavelmente ligadas.
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Devido às questões normativas e políticas suscitadas

obrigará a adotar medidas de segurança social, requali-

pela possibilidade de existirem perdedores com a tran-

ficação e criação de novos empregos.

sição para o baixo carbono, grupos da sociedade civil
— desde o movimento sindical internacional e grandes

A digitalização económica e as novas tecnologias disrup-

ONG ambientais multinacionais a grupos locais ad hoc

tivas oferecem perspetivas de maior produtividade e qua-

— estão cada vez mais mobilizados para aconselhar

lidade do trabalho. Por exemplo, a tecnologia blockchain

políticas e prestar assistência no terreno com vista à

está a ser usada para garantir rastreabilidade, transpa-

transição. Muito desta atividade está a ser organizada

rência e cadeias de aprovisionamento globais éticas atra-

em torno do tema da Transição Justa (Green, F.,2018).

vés da monitorização de dados. Quando combinadas
com boas práticas de gestão, as ferramentas digitais

A transição justa é necessária não apenas para combater

têm a capacidade de melhorar a qualidade de vida dos

as alterações climáticas e a transição para uma econo-

trabalhadores em todos os setores. Contudo, há tam-

mia de baixo carbono. Estão a caminho pelo menos duas

bém evidências crescentes de que alguns modelos de

grandes transformações económicas: a economia circular

negócio inovadores e de rutura estão a atribuir pouca

e a digitalização da economia. Estas rápidas transforma-

prioridade aos direitos dos trabalhadores ou às prote-

ções criarão vencedores e perdedores, obrigando a fazer

ções sociais. Os decisores políticos e todos os interve-

cedências difíceis e exigindo uma abordagem ética para

nientes têm de assegurar que a digitalização conduz,

compensar os perdedores, discriminando positivamente

na generalidade, a melhores condições de vida e mais

as pessoas, comunidades e países pobres.

igualdade nas sociedades. A disseminação tecnológica
inclusiva é necessária para uma transição justa.

Ao nível internacional, a transição estrutural para uma
economia circular irá influenciar e dar nova forma às
relações comerciais, cadeias de valor e fluxos de matérias-primas entre os países. Mais significativa ainda será
a diminuição da procura de importações e exportações
de matérias-primas, matérias secundárias e resíduos em
algumas economias. Os países de baixo e médio rendi-

Transição Justa: a criação e
globalização de um conceito
contestado

mento que dependem fortemente das indústrias extra-

Ao contrário dos conceitos “economia verde”, “crescimen-

tivas saem a perder no médio e longo prazo. Os efeitos

to verde” ou “desenvolvimento sustentável”, a “Transição

da perda de exportações em países cujas economias

Justa” (TJ) era geográfica e socialmente “limitada”, pelo

e receitas fiscais dependem muito da exportação de

menos quando apareceu. Na sua origem estiveram os

recursos serão provavelmente significativos. Isto po-

esforços da linha da frente para defender e melhorar as

derá ainda afetar a capacidade dos países de baixo

condições sanitárias e os meios de subsistência dos tra-

ou médio rendimento alcançarem os ODS. Portanto, a

balhadores e das suas comunidades locais, preservando

transição justa é crítica para garantir que a economia

ao mesmo tempo o ambiente natural (JTRC, 201877).

circular não cria novas desvantagens para os países
no sistema comercial futuro. A ajuda internacional para
iniciativas inclusivas e a diversidade de abordagens circulares que estão a emergir nas economias em desenvolvimento e em rápida industrialização proporcionam
uma oportunidade para promover as transições justas à

Transição Justa: Incubação de um
conceito no movimento sindical
norte-americano

escala global (Schroeder, 202076).
A ideia por trás do conceito que acabou por ser desigAo nível subnacional, em regiões que dependem das

nado por Transição Justa surgiu nos Estados Unidos na

indústrias extrativas, o risco de destruição de emprego

década de 70 do século passado. A maioria dos observadores concorda que foi criado por Tony Mazzocchi, do
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sindicato dos trabalhadores da indústria petroquímica

80 e 90 e mobilizaram-se em torno da designação de lo-

e atómica (Oil, Chemical and Atomic Workers’ Union -

cais do Superfundo. O lançamento da JTA é um marco

OCAW), e é produto dos esforços de conciliar as preocu-

na criação de uma estratégia abrangente, holística e que

pações ambientais e sociais. Ainda em 1973, Mazzocchi

envolve vários intervenientes.

conseguiu reunir o apoio dos ambientalistas para a luta
do OCAW no que designou de “primeira greve ambien-

Para além da JTA, os anos 90 assistiram a outros esfor-

tal” sobre problemas sanitários e de segurança nas re-

ços para construir laços mais amplos entre trabalhado-

finarias da Shell em quatro estados norte-americanos.

res e ambientalistas, especialmente num contexto marcado pela assinatura do Acordo de Comércio Livre da

Mazzocchi e os seus apoiantes estavam convencidos de

América do Norte (1994) e pela Conferência Ministerial

que a resolução dos problemas ambientais e sanitários

da Organização Mundial do Comércio em Seattle

não implicava necessariamente destruir as comunida-

(1999). Exemplos dignos de nota incluem o "Grupo

des. Pelo contrário, acreditavam que era possível e ne-

de Trabalho Azul/Verde", criado pelo Presidente da

cessário promover, através da mobilização e colabora-

American Federation of Labor and Congress of Industrial

ção de trabalhadores e comunidades, políticas públicas

Organizations (AFL-CIO) John Sweeney, em 1997, que

que, simultaneamente, dessem resposta aos desafios

reuniu a AFL-CIO e grandes organizações não-gover-

ambientais e garantissem empregos e meios de subsis-

namentais (ONG) ambientais. O Grupo de Trabalho

tência dignos para os trabalhadores afetados.

produziu um dos primeiros programas abrangentes
que juntava a promessa da nova economia verde com

No início da década de 90 do século passado, esta rede

uma Transição Justa sob regras baseadas no mercado

de sindicalistas e ativistas tinham desenvolvido um

(Barrett and Hoerner 200281). Uns anos mais tarde, os

programa de ação claro que designaram de “Super-

membros do Grupo de Trabalho fundaram a BlueGreen

fundo para os Trabalhadores – Superfund for Workers”

Alliance em 200682. Enquanto nos Estados Unidos a

(Mazzocchi 199378). O Superfundo foi criado em res-

Transição Justa entrou em declínio, no início dos anos

posta ao crescente debate “emprego versus ambiente”,

2000 já se tinha expandido para outros contextos nacio-

instigado pelas políticas neoconservadoras e frequen-

nais e para o espaço político internacional (JTRC, 2018).

temente traduzido em estudos patrocinados pelos sindicatos e os empregadores a apontar para uma perda
significativa de empregos relacionada com mais regulação ambiental. Em 1995, Les Leopold e Brian Kohler
introduziram a expressão “Transição Justa” durante uma

2000-2010: Propagação Mundial
da Transição Justa

apresentação à Comissão Conjunta Internacional sobre
a Qualidade da Água dos Grandes Lagos (Hampton
79

80

2015 ). Kohler (1996)

Muito graças aos esforços dos sindicatos nacionais e

salientou posteriormente que “a

das federações sindicais, a Transição Justa foi cada vez

verdadeira escolha não é entre empregos ou ambiente. É

mais mencionada também a nível internacional – es-

ambos ou nenhum dos dois”.

pecialmente no contexto das negociações das Nações
Unidas sobre as alterações climáticas e as discussões

Em 1997 foi lançada a Just Transition Alliance (JTA), que

sobre o desenvolvimento sustentável.

procurava ligar o movimento dos sindicatos aos grupos
de justiça ambiental centrados nas comunidades. Estes

No fim da década de 90 e princípio do novo milénio, a

grupos tinham vindo a desenvolver-se ao longo dos anos

Confederação Internacional dos Sindicatos Livres (CISL) e
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o Conselho Consultivo dos Sindicatos (TUAC) do Conselho

a CSI fazer avançar a sua agenda da Transição Justa.

da Organização de Cooperação e Desenvolvimento

Consequentemente, e no seio da comunidade climática

Económico integrou a terminologia da Transição Justa no

internacional, a Transição Justa foi cada vez mais enqua-

âmbito das suas atividades de SSO. A posição da ICFTU

drada e reconhecida como a contribuição do movimento

na conferência sobre o clima (COP3) em Quioto (1997),

sindical para o debate internacional sobre o clima.

por exemplo, declarava que "os trabalhadores exigirão
uma distribuição equitativa dos custos através de políti-

Ao lançar luz sobre as implicações sociais das altera-

cas de «transição justa» que incluam medidas para uma

ções climáticas, a Transição Justa preencheu uma im-

recuperação equitativa dos custos económicos e sociais

portante lacuna na discussão internacional sobre o cli-

dos programas de combate às alterações climáticas".

ma. Muitos ativistas da justiça climática envolvidos na

(ICFTU 1997:1)83 (JTRC, 2018).

UNFCCC têm procurado acima de tudo levar os países
desenvolvidos a reconhecerem as suas responsabili-

A pressão do movimento sindical internacional para a

dades históricas pelas alterações climáticas e a toma-

inclusão da Transição Justa nos processos e acordos

rem medidas para as combater – tanto através de es-

da ONU teve um momento importante em 2006 quan-

forços nacionais mais ambiciosos de mitigação como

do a ICFTU e a Confederação Mundial do Trabalho se

através de níveis mais elevados de ajuda financeira e

fundiram para dar origem à Confederação Sindical

tecnológica aos países em desenvolvimento (que são

Internacional (CSI). A ITUC colocou desde o princípio as

muito mais vulneráveis às alterações climáticas).

preocupações ambientais no topo da sua agenda.
Quando os grupos de justiça climática chamavam a
Um dos principais promotores da Transição Justa foi a

atenção para os impactos sociais desiguais das altera-

fundação Sustainlabour, sediada em Espanha, um gru-

ções climáticas, concentravam-se nas diferenças geo-

po de reflexão verde estreitamente ligado ao braço de

gráficas (Fisher and Galli 2015). Foi dada pouca aten-

investigação e educação das Commissiones Obreras

ção às consequências sociais diferenciadas tanto das

(CCOO) e com atividade internacional. A Sustainlabour

alterações climáticas como das políticas climáticas no

organizou sessões de formação para os membros dos

mundo do trabalho – tanto no Norte como no Sul globais

sindicatos, publicou relatórios temáticos, estudos de

(JTRC, 2018). Isto pode ser um trunfo para a luta atual

caso e recomendações políticas e foi essencial para fazer

de responsabilização das empresas por uma transição

ouvir as vozes dos trabalhadores nas arenas da política

sustentável e justa, tanto na Europa como nos países em

nacional e internacional (Programa das Nações Unidas

desenvolvimento parceiros.

para o Ambiente, PNUA, Organização Internacional do
Trabalho, OIT, Convenção Quadro das Nações Unidas

No entanto, do outro lado da moeda deste período de

para as Alterações Climáticas, UNFCCC), Comissão das

difusão global em que os sindicatos —especialmente ao

Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável).

nível internacional—eram os principais promotores da

A Sustainlabour teve um papel essencial na organiza-

Transição Justa, estava a dissociação com os promotores

ção da primeira Assembleia Sindical sobre o Trabalho e

e as causas originais do movimento de Transição Justa.

o Ambiente em janeiro de 2006, que produziu uma re-

Através da sua participação ativa no debate internacio-

84

solução importante (PNUA 2007, Anexo 1) . A segun-

nal sobre o clima, o enquadramento da Transição Justa

da assembleia foi organizada em 2012, por alturas da

pelos sindicatos afastou-se progressivamente do seu

Conferência do Rio+20 (JTRC, 2018).

enfoque inicial na comunidade e na segurança e saúde
no trabalho para se concentrar nas respostas sindicais

Dada a sua importância crescente, o processo climático

às alterações climáticas. Como resultado da concentra-

das Nações Unidas tornou-se no fórum preferencial para

ção nas políticas climáticas, os primeiros promotores da

83

ICFTU (Confederação Internacional dos Sindicatos Livres). 1997. Alterações Climáticas e Emprego: Rumo a uma Estratégia para o Emprego
Sustentável. Declaração dos sindicatos na Conferência de Quioto (1-10 de dezembro de 1997). Bruxelas: ICFTU. https://sustainabledevelopment.
un.org/index.php?page=view&type=255&nr=23693 Guy Ryder, então Secretário-geral da ICFTU, viria a incluir mais tarde a Transição Justa no seu
discurso na Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável de Joanesburgo, em 2002.

84

PNUA (Programa das Nações Unidas para o Ambiente) (2007). 2007. Trabalho e ambiente: Uma sinergia natural. Nairobi: PNUA. https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7448/-Labour%20e%20o%20Ambiente_%20A%20Natural%20Synergy-2007739.pdf?sequence=3&isAllowed=y

FINANCIAMENTO SUSTENTÁVEL, SETOR PRIVADO E TRANSIÇÃO JUSTA

61

Transição Justa afastaram-se da nova comunidade glo-

Outros financiadores mais convencionais do clima,

bal da Transição Justa que se formou em torno da CSI e

como a Bloomberg Philanthropies e a European Climate

outras federações sindicais mundiais (JTRC, 2018).

Foundation, também incorporaram no seu trabalho a
terminologia da Transição Justa – por exemplo, as campanhas Beyond Coal nos Estados Unidos e na Europa

Pós 2010: globalização e
proliferação da Transição Justa

– tal como as fundações envolvidas na recém-criada
Plataforma F2085 (JTRC, 2018).
Pelo menos alguns parceiros da Plataforma F20 subs-

A linguagem da Transição Justa entrou na corrente do-

creveram um apelo mundial para uma redução equitati-

minante dos debates sobre as alterações climáticas,

va dos combustíveis fósseis (‘Global Call for an Equitable

onde é utilizada por organizações das Nações Unidas,

Wind Down of Fossil Fuels’). Esta plataforma reúne uma

governos, ONG, grupos indígenas, grupos feministas,

rede crescente de organizações da sociedade civil, comu-

empresas e filantropos, entre outros. A crescente po-

nidades indígenas, jovens, governos, académicos, empre-

pularidade do conceito de TJ conduziu inevitavelmente

sas e outros líderes do Sul e Norte Global para apelar para

à proliferação de uma variedade de quadros, por vezes

um Tratado de Não-Proliferação de Combustíveis Fósseis

contraditórios.

para reduzir o consumo de petróleo, gás e carvão em
conformidade com a meta de 1,5°C e acelerar a transi-

É também importante notar que, embora a Transição

ção energética e económica justa. O principal fundamento

Justa tenha ganhado força no espaço político internacio-

desta proposta é a falta de um mecanismo global para

nal e no Norte global, para além de algumas exceções

restringir o aumento do consumo de combustíveis fósseis.

assinaláveis – incluindo a África do Sul – raramente é

O Acordo de Paris não menciona sequer o petróleo, o gás

referida no Sul global.

ou o carvão. Não se conhece a dimensão total dos planos
de produção destes combustíveis perigosos uma vez que

Como resultado da propagação mundial da Transição

não existe nenhuma fonte de informação disponível publi-

Justa, especialmente no contexto das negociações in-

camente que identifique a produção real, planeada e po-

ternacionais sobre as alterações climáticas, a maioria

tencial de combustíveis fósseis ou emissões relacionadas.

das principais ONG e redes ambientais tem adotado o

A falta de transparência torna difícil avaliar como se pode

conceito de Transição Justa. Muitas delas mencionam a

utilizar o último orçamento mundial de carbono de forma

Transição Justa nas suas campanhas e publicações. Ao

justa e em que medida procedendo como se nada fosse

mesmo tempo, a Transição Justa regressou em força aos

fará com que o excedamos. Esta campanha assenta em

Estados Unidos. Ao nível das bases, as organizações e

três pilares principais de ação: i) Não-proliferação – evitar

redes comunitárias de trabalho e justiça ambiental estão

a proliferação de carvão, petróleo e gás, pondo fim a toda

a promover ativamente uma Transição Justa que não se

a nova exploração e produção; ii) Desarmamento Global,

limita a questões laborais, mas também aborda as injusti-

ou a eliminação progressiva das reservas existentes e da

ças culturais, de género e raciais. Estes grupos são apoia-

produção de combustíveis fósseis em conformidade com

dos por um pequeno número de fundações filantrópicas

o objetivo climático global de 1,5°C; e iii) Transição Justa:

mais progressistas e redes filantrópicas como a Chorus

acelerar soluções reais e uma transição justa para todos

Foundation, a Edge Funders Alliance, a Building Equity e a

os trabalhadores, comunidades e países.

Alignment for Impact, entre outras (JTRC, 2018).
No que se refere à Transição Justa, a campanha afirma que:
Outras iniciativas filantrópicas inovadoras dignas de
nota incluem o fundo Just Transition Fund, lançado em

«A dimensão do desafio obriga-nos a tomar medidas cole-

abril de 2015 com o apoio do Rockefeller Family Fund e

tivas urgentes. Uma transição pacífica e justa obriga-nos a

da Chorus Foundation, cuja missão é apoiar as comu-

seguir um caminho claro e adotar um plano proativo para

nidades apalaches dependentes do carvão na transi-

permitir a diversificação económica, a implementação de

ção para uma economia forte, resiliente e diversificada.

energias renováveis e outras soluções de baixo carbono
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fiáveis e rentáveis e apoiar cada trabalhador, comunidade

As Diretrizes da OIT sobre transição justa para economias

e país. Ou desenvolvemos intencionalmente novas formas

e sociedades ambientalmente sustentáveis para todos

de responder às nossas necessidades ou perderemos a ja-

(2015) tornaram-se desde a sua publicação "a âncora das

nela de oportunidade de garantir um clima seguro, uma

políticas para a transição justa" e a organização "tem es-

economia sã e um futuro sustentável.»86

tado a preparar o caminho para fazer da transição justa
um elemento bem estabelecido da agenda do desenvolvi-

No entanto, falta à campanha mecanismos concretos

mento sustentável” (Galgóczi, 201888). São "o resultado de

para abordar a Transição Justa. Há apenas referência a

uma negociação multilateral tripartida entre sindicatos, or-

um eventual “Fundo Global para a Transição” no docu-

ganizações patronais e governos" (Smith, 2017), baseada

mento de investigação que a sustenta (Newell & Simms,

no princípio da responsabilidade partilhada, "ao contrário

202087). O Fundo seria possivelmente constituído pela re-

do nexo capital/trabalho, que se baseia em interesses diver-

distribuição dos atuais subsídios aos combustíveis fósseis

gentes, as prioridades ambientais e laborais baseiam-se no

e eventuais receitas de um imposto do carbono global. O

interesse partilhado” (Galgóczi, 2018). Em narrativas sobre

fundo seria canalizado principalmente para países que

a transição justa é importante salientar que, para além de

necessitam de financiamento adicional para satisfazer as

assegurar a sustentabilidade ambiental, as sociedades de-

necessidades energéticas e outras necessidades de for-

vem ser inclusivas, proporcionar oportunidades de trabalho

mas menos poluentes (Newell & Simms, 2020).

digno para todos, reduzir as desigualdades e eliminar eficazmente a pobreza (Franssen & Holemans, 202089).

Mesmo que o Apelo Global à Não Proliferação de
Combustíveis Fósseis mereça atenção e ação, o seu conceito

Dentro da “transição justa” há vários aspetos-chave.

de Transição Justa e a proposta para o Fundo de Transição

Primeiro, “as estratégias e políticas para uma transição

não responde a necessidades críticas, nomeadamente: i)

justa devem ser sensíveis ao contexto. Seria necessária

as transições das comunidades subnacionais e locais; ii) o

uma abordagem específica para cada país, reconhe-

aumento da pressão para as famílias pobres sem acesso a

cendo plenamente as condições particulares de cada

energia e dependentes dos combustíveis fósseis ou de car-

um deles, enquanto um modelo único para todas as ini-

bono (biomassa); iii) as contrapartidas e os instrumentos

ciativas seria contraproducente” (OIT, 2015: 690)”. Em

políticos para resolver os problemas ambientais e de saú-

segundo lugar, "um outro elemento de complexidade a

de causados pelas indústrias extrativas e a corrida ao novo

ser considerado é que, embora os desafios da transição

ouro (os metais raros da Terra necessários para produzir

tenham especificidades territoriais, as decisões tomadas

energia renovável, em especial os veículos elétricos).

a um nível geográfico podem ter repercussões a outros
níveis geográficos.” Por outras palavras, embora enfren-

Apesar da crescente popularidade do conceito de Transição

tando desafios territoriais ou setoriais específicos, para

Justa, os conceitos mais influentes permaneceram firme-

ser "justa", a transição para uma sociedade de baixo

mente enraizados e associados ao movimento sindical,

carbono deve também ter em conta o contexto global

sobretudo a nível internacional, entretanto cooptados pela

mais alargado e as ligações entre "realidades multi-es-

Organização Internacional do Trabalho (OIT).

calares". (McCauley and Heffron 2018: 291), (Sabato &
Fronteddu, 2020: 1092), (Franssen & Holemans, 2020).
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A proposta da Campanha está disponível em: https://fossilfueltreaty.org/home.
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QUADRO 6
As Diretrizes da OIT de 2015 para uma Transição Justa

Para tornar as economias mais verdes é são necessário um mix de políticas macroeconómicas, industriais, setoriais e laborais específico para cada país. O objetivo consiste em criar trabalho digno em toda
a cadeia de valor com oportunidades de emprego em grande escala.
Como o desafio é transversal a vários domínios, o desenvolvimento sustentável tem de ser abordado de
modo consistente em todas as áreas políticas. Para que um tal quadro político seja estabelecido, são necessários mecanismos institucionais para assegurar a participação de todos os intervenientes relevantes
a todos os níveis.

Aos Governos compete:
1.
2.

Fornecer políticas de enquadramento consistentes e estáveis para o desenvolvimento empresarial
sustentável e o trabalho digno para todos.
Promover e participar no diálogo social, em todas as fases, desde a conceção de políticas até à
implementação e avaliação a todos os níveis, desde o nacional ao empresarial, de acordo com as
normas internacionais do trabalho.

Aos parceiros sociais compete:
1.
2.
3.
4.

Sensibilizar e orientar os seus membros para o enquadramento da transição justa.
Envolver-se ativamente na formulação, implementação e fiscalização das políticas nacionais de
desenvolvimento sustentável.
Incentivar os membros a participar no diálogo social a todos os níveis.
Promover a inclusão de disposições ambientais através de acordos coletivos em todos os níveis.

Fonte: Galgóczi (2018). Adaptado de: (Franssen & Holemans, 2020)
O movimento sindical conseguiu inserir parte da lingua-

A inauguração em 2016 do Centro de Transição Justa

gem da Transição Justa no Acordo de Paris para as alte-

(JTC - Just Transition Centre) afiliado da ITUC assinala o

rações climáticas de 2015. A sua inclusão no Preâmbulo

princípio de uma nova etapa nos esforços associados à

do Acordo de Paris legitimou mais o conceito e incentivou

Transição Justa (após a narrativa de cariz voluntário do

um número mais alargado de intervenientes a utilizá-lo.

Acordo de Paris), refletindo um compromisso renovado

Isto foi complementado pela compatibilidade do concei-

com as relações industriais colaborativas. O centro é di-

to com a teoria da mudança voluntária e da base para

ferente na medida em que coopera estreitamente com

o topo do acordo e a narrativa mais ampla sobre os be-

dois grupos de empresas ecológicas em todo o mundo – o

nefícios económicos, sociais e ambientais combinados

B Team e o We Mean Business – envolvidos ativamente

da ação climática, especialmente no domínio da energia

na arena climática internacional. Desta colaboração en-

(JTRC, 2018).

tre interesses comerciais e o JTC resultou a publicação de
um guia para as empresas Just Transition Business Guide
(JTC & B Team 2018)93.
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JTC (Just Transition Centre) e The B Team (2018). Just Transition: A Business Guide. https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/just_transition_-_a_business_guide.pdf
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Enquadramento da(s)
Transição(ções) Justa(s)

Transição Justa a um setor económico específico e não à
economia como um todo) (JTRC, 2018).

As diferentes interpretações de Transição Justa refletem

Inspirado nas atuais classificações de intervenientes e aca-

também as visões políticas e ideológicas mais amplas dos

démicos (em especial de Fraser [1995, 2005], Hopwood et

94

95

atores (Goddard e Farrelly 2018 ; Barca 2015a ), que

al. [2005], e de Stevis e Felli [2015]), o Relatório do JTC iden-

por sua vez se traduzem em exigências que vão "desde

tificou quatro abordagens típicas à Transição Justa. Não se

uma simples reivindicação de criação de empregos na

trata de categorias distintas, antes fazem parte de um con-

economia verde, até uma crítica radical ao capitalismo e

tínuo que vai desde as abordagens que preservam a econo-

96

à recusa de soluções de mercado” (Barca 2015b:392 ).

mia política existente até às que preveem futuros significa-

A maioria dos autores enquadra a Transição Justa nes-

tivamente diferentes: i) status quo; ii) reforma da gestão; iii)

te âmbito. Ao aprofundar as diferentes abordagens das

reforma estrutural; iv) transformadora (JTRC, 2018).

partes interessadas à Transição Justa, podemos ainda
distinguir enquadramentos que são "centrados num gru-

Cada uma destas abordagens à Transição Justa pode ser

po" ou "centrados numa zona geográfica" (ou seja, que

diferenciada conforme o âmbito mais ou menos inclusivo

colocam um determinado grupo no centro da transição

da transição (figura em cima). Assumindo que, mais tarde

para um mundo de baixo carbono) e outros que são "es-

ou mais cedo, todas as pessoas beneficiam de iniciativas

pecíficos a setores" (ou seja, abordagens que associam a

de Transição Justa (cujo objetivo é impulsionar a mudança

FIGURA 26
Mapeamento das abordagens à Transição Justa

Fonte: Adaptado de (JTRC, 2018).
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necessária para um futuro de baixo carbono), o âmbito

Os defensores desta abordagem à Transição Justa reconhe-

determina os atores ou zonas geográficas que devem ser

cem que o regime de combustíveis fósseis existente gera de-

diretamente beneficiados (sob a forma de algum tipo de

sigualdades crescentes nas comunidades dependentes dos

afetação de recursos), tanto em exclusividade (um grupo

combustíveis fósseis, e que as normas laborais existentes

específico), como em inclusividade (a sociedade em geral).

não estão bem adaptadas em termos de garantir a saúde
e o bem-estar dos trabalhadores. Nas localidades que não
produzem de combustíveis fósseis, a questão não é tanto o

Abordagens Status Quo à
Transição Justa

legado do setor, mas antes a disponibilidade e acessibilida-

Com a crescente consciência e reconhecimento das origens

Por exemplo, a CSI visa reformas de gestão enraizadas em

humanas das alterações ambientais globais – em especial

políticas e investimentos públicos. Os trabalhadores e os

as alterações climáticas – um número crescente de empre-

seus sindicatos estão no centro da abordagem e do proces-

sas e defensores do mercado livre estão a manifestar preo-

so de Transição Justa—tanto enquanto beneficiários como

cupações sobre os riscos da inação e a salientar as enormes

enquanto motores da mudança para um mundo com baixas

oportunidades de negócio associadas a uma economia ver-

emissões de carbono. Os esforços da CSI centram-se em

de. Os apelos à ação não acarretam alterações às regras do

questões laborais e do local de trabalho, mas não implicam

capitalismo mundial, mas antes instigam a “ecologização”

o questionamento do modelo económico. É dada particular

do capitalismo (ou “esverdeamento” do capitalismo) através

ênfase ao diálogo social e às negociações tripartidas entre

de mudanças voluntárias, da base para o topo e orientadas

governos, sindicatos e empregadores como o processo atra-

por empresas e mercados. Espera-se que os Estados ou go-

vés do qual os direitos e benefícios podem ser garantidos.

de económica da energia. Em termos de reforma da gestão,
estes grupos têm acesso a energia, mas não a controlam.

vernos proporcionem um ambiente propício à ação – através
de incentivos às empresas e aos consumidores, e objetivos

Vários sindicatos nacionais, bem como grandes organiza-

aspiracionais, tais como a meta de 1,5°C de aumento da

ções ambientais e iniciativas do setor privado partilham

temperatura estipulado no Acordo de Paris.

esta abordagem à Transição Justa. Por exemplo, o Sierra
Club, com um papel importante na BlueGreen Alliance e na

Alguns dos apoiantes mais ferozes desta transição orientada

campanha Beyond Coal, possui uma visão semelhante da

pelas empresas para um mundo de baixo carbono também

Transição Justa. Para empresas e redes empresariais pro-

remetem para o conceito de Transição Justa. Reconhecem

gressistas e com preocupações ambientais, o planeamento

principalmente a necessidade de compensar e/ou propor-

a nível empresarial, bem como o diálogo social entre sindi-

cionar novas oportunidades de emprego aos trabalhadores

catos e empregadores, emergem como meios essenciais

que mais têm a perder com a mudança para uma economia

para "reduzir as emissões e aumentar a produtividade dos

com baixas emissões de carbono (JTRC, 2018).

recursos de forma a reter e melhorar o emprego, maximizar
os efeitos positivos para os trabalhadores e comunidades
locais e permitir à empresa agarrar as oportunidades co-

Abordagens à Transição Justa
através da Reforma da Gestão

merciais da transição para a redução das emissões de carbono” (JTC & The B Team 2018:2). Esta abordagem centrada
no trabalhador e no local de trabalho está também refletida
nas Diretrizes da OIT para a Transição Justa (2015) que ape-

A abordagem à Transição Justa através da reforma da ges-

lam ao desenvolvimento de competências, medidas SSO,

tão implica a procura de mais equidade e justiça no seio do

proteção dos direitos no local de trabalho, proteção social e

sistema económico existente e sem desafiar a atual hege-

diálogo social (JTRC, 2018).

monia. São criadas novas regras e outras são modificadas
—em matéria de acesso ao emprego, saúde e segurança no
trabalho—, mas o modelo económico e o equilíbrio do poder

Abordagens à Transição Justa
através de Reformas Estruturais

não mudam.
A abordagem à Transição Justa através de reformas estruturais implica justiça distributiva e justiça processual. A justiça
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processual significa um processo de tomada de decisão in-

para uma abordagem de poder social orientada pela con-

clusivo e equitativo que orienta a transição e a apropriação e

vicção de que as atuais relações de poder devem ser de-

gestão coletiva do novo sistema energético descarbonizado

safiadas e alteradas, e que isto só pode ser conseguido

pelas diferentes partes interessadas – em vez de um interes-

através da apropriação pública/social e do controlo de-

se único (ver por exemplo McCauley et al. 201397).

mocrático de setores-chave (em particular da energia)
(Sweeney e Treat 2018; JTRC, 2018).

Para implementar uma abordagem semelhante à Transição
Justa, é necessária uma mudança institucional e uma evolução estrutural do sistema. As soluções não são produzidas apenas através das forças do mercado ou de formas
tradicionais de ciência ou tecnologia, mas emergem de

Abordagens Transformadoras à
Transição Justa

estruturas de governança modificadas, da participação e
tomada de decisões democráticas e da apropriação (Healy
98

Uma abordagem transformadora à Transição Justa impli-

and Barry 2017 ). A reforma estrutural implica que a dis-

ca uma revisão do sistema económico e político existente

tribuição de benefícios ou compensações não é simples-

que é considerado responsável por crises ambientais e

mente concedida pelos poderes instalados, mas é antes o

sociais (Hopwood et al. 2005100; Healy and Barry 2017).

resultado da ação dos trabalhadores, das comunidades e

Para além da alteração das regras e modos de governan-

outros grupos afetados. Este tipo de transição põe em evi-

ça, os proponentes desta abordagem também promovem

dência o enraizamento do sistema energético dos combus-

vias alternativas de desenvolvimento que minam o siste-

tíveis fósseis na sociedade e as desigualdades e injustiças

ma económico dominante construído sobre o crescimento

estruturais que daí decorrem (Healy and Barry 2017). A

contínuo e implicam relações profundamente diferentes

transição não compensa apenas os que são injustamente

entre os seres humanos e a natureza. Vários proponentes

atingidos, como também reforma as próprias instituições.

defendem uma série de medidas de curto prazo de apoio
aos trabalhadores e suas comunidades (reconversão pro-

Este tipo de reforma pode ser encontrado ao nível local

fissional, pensões dignas com cuidados de saúde, desen-

numa pequena cooperativa energética detida pelos tra-

volvimento económico comunitário criador de emprego),

balhadores ou numa cooperativa energética sem fins lu-

mas também insistem na necessidade de adotar uma

crativos detida pelos cidadãos. No entanto, implica tam-

abordagem mais crítica dos sistemas.

bém aplicar novas formas de governança que alargam
as fronteiras políticas e reavaliar não só as instituições

Embora os problemas dos trabalhadores e do traba-

e estruturas injustas que governam a produção de ener-

lho sejam uma parte importante desta abordagem,

gia, mas também aquelas que historicamente governa-

uma Transição Justa transformadora envolve também

ram as cadeias de abastecimento globais. A iniciativa de

o desmantelamento de sistemas de opressão interliga-

Sindicatos para a Democracia Energética (Trade Unions

dos – tais como o racismo, o patriarcado e o classismo

for Energy Democracy), por exemplo, defende "Políticas

– que estão profundamente enraizados nas sociedades

de Transição Justa que, de alguma forma, respondam às

contemporâneas.

preocupações do aqui e agora (transições centradas no
trabalhador) de forma a manter também como prioridade

Num número crescente de enquadramentos a Transição

uma transição de toda a economia (transformação so-

Justa tem-se alargado de modo a incluir grupos so-

99

cioeconómica).” (Sweeney and Treat 2018:2 ). Contudo,

ciais específicos, frequentemente marginalizados, tais

apela a uma mudança de uma abordagem de diálogo

como mulheres, povos indígenas, pessoas racializadas e

social utilizada pela CSI e pelos sindicatos convencionais

LGBTQI+ (ver quadro abaixo) (JTRC, 2018).
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QUADRO 7
Exemplos de Quadros Transformadores
Grupo

Enquadramento da Transição Justa

Indigenous
Environmental
Network (IEN)

Abordagens democráticas, descentralizadas e diversificadas e “economia
verde com base indígena, justiça energética nativa e democracia”, bem como
“planeamento comunitário” e “trabalho significativo e empregos locais para a
construção da comunidade” (Princípios da Transição Justa da rede IEN).101

Just Transition
Alliance (JTA)

Inclusão e empoderamento de “trabalhadores e comunidades fronteiriços
mais afetados pela poluição, danos ecológicos e restruturação económica”,102
com especial enfoque na população trabalhadora racializada.

Women’s Environment
and Development
Organization (WEDO)

“Quando nos referimos a uma transição justa que se afasta dos combustíveis
fósseis, temos de desafiar novas indústrias para que também se afastem das
estruturas de poder predominantes e de uma mão-de-obra discriminada por sexo”.
Isto implica ter em linha de conta "realidades intersectoriais, particularmente
no que diz respeito aos intersetores de género, raça e disparidades entre
classes” (Majandra. R.A., 2016)103). Isto pode ser conseguido através de
quotas para homens e mulheres para o setor das energias renováveis, reforço
das capacidades das trabalhadoras, serviços de acolhimento de crianças,
rendimento assegurado em caso de dificuldades.

Adaptado de: (JTRC, 2018).

A transformação é, sem sombra de dúvida, necessária

visada uma mudança positiva e progressiva que su-

para garantir uma transição justa para todos. No en-

pere os sistemas e estruturas que reproduzem e exa-

tanto, o processo que é preciso para atingi-la depen-

cerbam os problemas ambientais e de injustiça social

de do contexto e das referências societais, ou o status

(UNRISD 2016). Mas existe uma visão menos coerente

quo, de onde emerge a mudança. Comum às diferen-

dos caminhos para lá chegar.

tes interpretações da transformação é a noção de ser

101 http://www.ienearth.org/justtransition/
102 http://jtalliance.org/what-is-just-transition/
103 Majandra. R.A., (2016). Gender Equality & JustTransition. Discussion Paper. Bonn: WEDO. https://wedo.org/wp-content/uploads/2016/08/gjtransition.pdf
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Transição Justa e abordagem à
Gestão do Planeta centrada nos
mais pobres

como assegurar rendimentos básicos para os
mais pobres (Kashwan at al. 2020).
•

mais pobres são igualmente cruciais para

Apesar dos apelos globais concretos para promover os

garantir a integridade dos sistemas socio-e-

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e implemen-

cológicos locais. As inovações desenvolvidas

tar uma transição justa para uma economia de Carbono
Zero,

pelas populações indígenas e rurais muitas

não consideramos as atuais abordagens vo-

vezes oferecem as melhores ferramentas num

luntárias suficientes para ter sucesso e gerir todos os

mundo atingido pelas alterações climáticas.

compromissos entre ambiente, bem-estar social e eco-

São bons exemplos disto os sistemas de in-

nomia. Pelo contrário, tal como afirma Kashwan et al.104

tervenção de fogo controlado, a ética de con-

recomendamos a instituição de uma governança forte

servação da paisagem e sistemas agroeco-

dos Estados e dos atores não estatais, em todas as

lógicos de produção alimentar (Perfecto and

escalas de governança, obedecendo a uma transição

Vandermeer, 2010105) (Kashwan at al. 2020).

justa planetária orientada para os mais pobres, sustentada nas três premissas seguintes:

Em segundo lugar, as políticas a favor dos

•

Terceiro, promover amplas coligações sociais,
incluindo a classe média, de forma a alterar
a base de consumo excessivo dos sistemas

I.

económicos e promover uma justiça planetá-

Que a condição dos pobres e da maioria

ria a favor dos pobres. Por exemplo, a mu-

marginalizada não se agrave;
II.

dança de comportamento em quatro grandes

Que a vida da maioria dos mais pobres melhore;

setores (alimentar - agricultura e ordenamento

III. Que os mais pobres sejam reconhecidos como

do território - transportes - energia e mate-

participantes legítimos (quer diretamente ou

riais) pode ajudar a reduzir as emissões entre

através de representação) nas decisões de gestão

19% e 38%, em comparação com o cenário de

do planeta.

referência de emissões acumuladas projetado
entre 2020-2050 (Williamson et al., 2018). Tal

Estas três premissas têm uma componente distribu-

transformação nos padrões e práticas de con-

tiva/substantiva e uma componente representativa/

sumo deve ser promovida por reformas estru-

processual e constituem uma camada adicional de

turais na economia para que os mais pobres

legitimidade para prosseguir com os esforços locais e

não tenham que carregar com a maior parte

globais de gestão planetária. Cinco passos concretos

do peso (Kashwan at al. 2020).

e convergentes devem ser dados 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. Por exemplo,
as disposições institucionais que resultam em
desemprego generalizado teriam de ser acompanhadas por mecanismos compensatórios,

•

Quarto, investir em setores-chave que são
fulcrais para assegurar a dignidade básica
das maiorias pobres e marginalizadas: alimentação, água, energia e infraestruturas. As
características da produção alimentar global
ilustram os desafios das transformações radicais nestes setores: algumas poucas empresas
multinacionais controlam quase todo o setor
alimentar global, representando 75% das necessidades energéticas globais d o setor - mas
alimentam uma percentagem muito menor da

104 Kashwan, P., Biermann, F., Gupta, A., & Okereke, C. (2020). Planetary justice: Prioritizing the poor in earth system governance. Earth System Governance, 6, 100075. 	
105 Perfecto, I., & Vandermeer, J. (2010). The agroecological matrix as alternative to the land-sparing/agriculture intensification model. Proceedings of
the National Academy of Sciences, 107(13), 5786-5791. 	
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população mundial (GRAIN & IATP, 2018106)

e dos principais grupos de organizações da so-

(Kashwan at al. 2020).

ciedade civil. A nível global, é necessário refor-
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çar a representatividade do Sul Global, espe-

Quinto, assegurar, por meios legais e institu-

cialmente dos Países Menos Avançados, tanto

cionais, que o apoio internacional não é des-

a nível governamental como da sociedade ci-

viado para servir os interesses das empresas

vil. A nível nacional, a igualdade de género e a

globais ou das elites políticas e económicas

participação das minorias, dos povos indíge-

do Sul Global. A responsabilização dos gover-

nas e das pessoas mais vulneráveis é também

nos e empresas, a promoção de mecanismos

decisiva.

de transparência, a luta contra a corrupção e o
acesso à informação e à participação em processos de tomada de decisão e são condições
necessárias para o sucesso.

Instrumentos de uma Política de
Transição Justa

Para implementar esta abordagem à transição jus-

A implementação da transição justa transformacio-

ta centrada nos mais pobres, um dos maiores de-

nal e centrada nos mais pobres necessita de instru-

safios continua a ser a participação e a voz dos

mentos políticos concretos para resolver os compro-

mais desfavorecidos nos processos democráticos

missos inevitáveis de uma rede complexa de ações

de deliberação e de tomada de decisões. Uma re-

interligadas, necessárias para conciliar a abordagem

comendação especial para as Nações Unidas e as

a favor dos mais pobres, a gestão da terra, bem como

Organizações Internacionais, a União Europeia, os

para construir alianças estratégicas mais amplas (in-

governos nacionais, os atores do sector privado e

cluindo as classes médias dos países desenvolvidos

as organizações da sociedade civil é a necessidade

e dos países em desenvolvimento, as empresas inclu-

de reformar verdadeiramente a representatividade

sivas e sustentáveis) com vista a apoiar a transição

dos mais pobres nos processos deliberativos e de

global.

tomada de decisões à escala internacional, regional, nacional e local. Para tal, devemos promover

Antes de qualquer tentativa de classificar os ins-

um comportamento democrático mais inclusivo em

trumentos políticos, é necessário definir a Transição

matéria de representação processual, distributiva e

Justa, não em termos de objetivos e ambições, mas

discursiva (Sénit & Bierman
•

107

):

Representação processual. Como é que as
instituições governativas gerem a representação, os processos de consulta, os processos
de tomada de decisão e os instrumentos de
compensação/reparação?

•

Representação distributiva. Promover maior
inclusão e diversidade de visões do mundo,
culturas, religiões, estatuto social e económico
e de género em instituições locais, nacionais e
globais.

•

Representação discursiva. A forma como a diversidade de visões do mundo está presente
no discurso oficial das organizações multilaterais e internacionais, das delegações nacionais

em termos das funções básicas, independentemente do quadro teórico e ideológico que orienta a sua
aplicação. Em termos simples, podemos definir
"Transição Justa" como uma política pública relativa aos direitos processuais e substantivos de uma
classe específica que foram ou que se prevê que
venham a ser prejudicados devido a uma mudança
estrutural na economia.
Em relação às alterações climáticas, as duas dimensões da política de transição — substantiva e processual — podem ser definidas ainda como:
•

a) a natureza, o âmbito e a dimensão da assistência transitória (quando existe) prestada
a uma classe ou classes de agentes que viram
a sua situação agravar-se como resultado de

106 GRAIN & IATP. (2018). Emissions impossible—How big meat and dairy are heating up the planet.
107 Sénit, C. A., & Biermann, F. In Whose Name Are You Speaking? The Representation of the Poor in Global Civil Society. 	
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uma mudança estrutural na economia relacionada com medidas de redução das alterações
climáticas (dimensão substantiva); e
•

Apoio holístico adaptado. Segundo Fergus Green,
podemos definir estas categorias da seguinte forma:
I.

Compensação:

esta

categoria

abrange

b) a natureza, âmbito e dimensão do processo

instrumentos que implicam um pagamento

de consulta ou outro procedimento participati-

a

vo a ser realizado pelo governo relevante com

financeiras por ele sofridas. Inclui, por exemplo,

os agentes afetados relativamente ao conteú-

reformas

do das políticas climáticas propostas (se apli-

Estado, indemnização dos trabalhadores por

cável) e/ou à componente substantiva da polí-

despedimento ou desemprego; pagamentos de

tica de transição (dimensão processual) Green,

compensação às empresas por perda de valores

108

um

agente

para

mitigar

antecipadas

as

perdas

financiadas

pelo

). Como vimos anteriormente, a di-

de ativos comerciais; subsídios às famílias pelo

mensão processual da democracia deliberati-

aumento do custo de vida ou redução do valor

va deve ainda assegurar uma representação

dos investimentos das famílias (por exemplo,

diversa e discursiva.

imóveis, veículos ou eletrodomésticos com

F., 2018

eficiência energética); regimes de rendimento
mínimo e compensação às autoridades locais

Os instrumentos políticos disponíveis podem ser orga-

por perda de receitas fiscais (Green, F., 2018).

nizados em função de ambos, i.e. as opções políticas e
os agentes afetados pela transição ou que a afetam.
No quadro infra, criado por Fergus Green, estão representados os principais clusters (Green, F., 2018). Da definição acima referida, podemos identificar numerosos
elementos de conceção de políticas (Schneider & Ingram
1997)109) a(s) classe(s) de agentes a visar pela política
de transição; (ii) o âmbito da ajuda à transição a prestar
ou o procedimento a adotar (relacionado com o que significa "ver a sua situação agravar-se" em resultado de
uma mudança estrutural); e (iii) a natureza e dimensão
da ajuda a prestar ou do procedimento a adotar (relacionado com os objetivos, instrumentos e fundamentos da
política) (Green, F., 2018).
A implementação de uma política pública está condicionada por um conjunto de objetivos políticos e instrumentos políticos. Os objetivos e âmbito da ajuda
à transição dependem da identificação correta dos
agentes alvo, mas também da teoria da mudança e
da ideologia que os sustentam. Em conjunto, estes
elementos determinarão a ambição e extensão da
assistência, mas a sua aplicação é, em termos gerais,
proporcionada por diferentes combinações de quatro classes de instrumentos políticos Compensação,
Isenção, Assistência ao ajustamento estrutural e

II.

Isenção: as isenções legais previstas nas
leis sobre as alterações climáticas incluem
vários

mecanismos

incorporados

na

conceção das leis que isentam temporária
ou permanentemente, parcial ou totalmente,
uma classe de agentes da aplicação de uma
nova lei, mantendo de facto a posição legal
pré-reforma dessa classe de agentes. As
opções possíveis incluem "anterioridade"
dos interesses do agente, "aplicação adiada"
da política/lei ou "aplicação gradual" da
política/lei na medida em que se aplica
a

esses

agentes

(Trebilcock

2014 110).

III. Assistência ao ajustamento estrutural: Esta
categoria envolve pagamentos monetários ou
ajuda em espécie para facilitar a adaptação
dos agentes às novas condições de mercado
que existem devido à mudança estrutural.
Incluem-se,

por

exemplo,

subvenções

salariais, subsídios à educação/formação
e subsídio à deslocação de trabalhadores;
subsídios a empresas para a aquisição de
tecnologias energeticamente eficientes ou
de baixo carbono; subsídios às famílias
para

a

aquisição

de

eletrodomésticos

108 Green, F. (2018), Transition policy for climate change mitigation: who, what, why and how, CCEP Working Paper 1807, July 2018. Crawford School
of Public Policy, The Australian National University. 	
109 Schneider, A. L., & Ingram, H. M. (1997). Policy design for democracy. University Press of Kansas. 	
110 Trebilcock, M. J. 2014. Dealing with Losers: The Political Economy of Policy Transitions. Oxford: Oxford University Press. 	
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alargada para o caminho da transição. A fim de naveenergeticamente eficientes ou de baixo

gar neste processo de tomada de decisões participativo

carbono;

bens

e inclusivo, três critérios de seleção podem orientar os

públicos locais (infraestruturas, inovação,

decisores políticos numa transição justa baseada em

competências) para facilitar a atividade

princípios: i) "equidade", ii) "potencial político transfor-

económica em novas indústrias (menos

mador" e iii) "eficácia esperada".

ou

investimento

em

intensivas em carbono) (Green, F., 2018).

I.

A equidade é uma justificação política ética
ou normativa das políticas de transição.

IV. Apoio holístico adaptado: Esta categoria inclui
apoio financeiro ou em espécie para ajudar o
agente a mitigar ou adaptar-se a todo o tipo

Como discutimos antes, não há consenso ou consistên-

de perdas reconhecidas, não apenas perdas

cia no debate normativo sobre as transições estrutu-

financeiras mas a perda de um conjunto mais

rais ou transformacionais. No entanto, existe uma sé-

amplo de recursos ou funções que tenham

rie de questões básicas que procuram corresponder a

sido reduzidas, incluindo recursos externos

um mínimo ético que pode ser transversal a qualquer

não financeiros, bens com valor intrínseco e

tentativa séria de orientar uma transição justa: Qual o

funções mentais e físicas. Encontramos aqui

efeito esperado da escolha de determinada política de

uma vasta gama de instrumentos de ajuda, tais

transição na distribuição do bem-estar? Qual a defi-

como: planeamento abrangente da transição;

nição de bem-estar a ser usada? Em que condições e

aconselhamento e outros serviços sociais aos

por que motivos se justifica a prestação de assistência

trabalhadores e suas famílias; investimentos

transitória a pessoas individuais? Uma vez que as tran-

que apoiam o reemprego de trabalhadores em

sições também criam benefícios e vencedores, como é

setores com uma posição social semelhante,

que os riscos (positivos e negativos) de uma mudança

num

mesma

legal e de outros tipos de mudança estrutural podem ser

comunidade; e investimentos em bens sociais,

distribuídos por toda a sociedade? Quais os comporta-

culturais e ambientais comunitários (isto é, não

mentos que devem ser premiados e encorajados pela

apenas bens económicos) (Green, F., 2018).

política de transição? O que justifica em termos norma-

setor

semelhante

e/ou

na

tivos, se é que se justifica, prestar ajuda transitória a

Recomendações de critérios
éticos para a escolha de
Políticas de Transição

empresas ou a coletivos (como por exemplo “comunidades”)? Quando é que as expetativas dos agentes de
continuidade estrutural (incluindo legal) são legítimas, e
como é que isso pode afetar o seu direito a receber ajuda transitória? As respostas a estas questões variam.

Como vimos anteriormente, a elaboração de políticas é

No entanto, é proposto que a política de transição seja

um processo que requer interatividade processual com

orientada pelos seguintes princípios (Green, F., 2018):

um leque diversificado de intervenientes, particularmente os mais pobres e mais atingidos pelas políticas
de combate às alterações climáticas, a digitalização e
a economia circular. Deste modo, 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, a fim de garantir uma aliança

•

Devemos entender os efeitos das transições estruturais sobre o bem-estar dos indivíduos como uma
versão da abordagem baseada nas capacidades,
segundo a qual o bem-estar é visto como as verdadeiras oportunidades das pessoas alcançarem
funcionalidades (functionings) com valor (funcionalidades são “seres e fazeres” – beings and doings) (ver Nussbaum 2000111; Robeyns 2016112; Sen

111 Nussbaum, M. C. (2001). Women and human development: The capabilities approach (Vol. 3). Cambridge University Press. 	
112 Robeyns, I., (2016). “The Capability Approach.” In The Stanford Encyclopedia of Philosophy, ed. Edward N. Zalta. The Metaphysics Research Lab,
Center for the Study of Language and Information (CSLI), Stanford University. 	
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1999113) e as oportunidades reais são percebidas

•

conta a distribuição dos custos necessários para

em termos dos recursos internos das pessoas (por

financiar tais respostas. A ajuda transitória implica

exemplo, capacidades naturais, aptidões, compe-

frequentemente afetar recursos das receitas con-

tências), recursos externos (por exemplo, dinheiro,

solidadas do Estado para agentes ou grupos espe-

bens, redes de apoio) e condições estruturais (por

cíficos, e esses recursos têm um custo de oportuni-

exemplo, estruturas materiais, leis, relações de

dade. Para que a ajuda transitória seja, em termos

poder formal, e regras culturais e sociais) (Green
114

2017
•

normativos, justificada “considerando todos os as-

115

; Wolff e De-Shalit 2007

).

petos”, esse “trade-off” distributivo alargado tem

A política de transição deve respeitar as expetativas dos agentes de manutenção da continuidade estrutural apenas quando tais expetativas são
razoáveis. A razoabilidade deve ser interpretada à
luz (i) das posições sociais significativas dos agentes (por exemplo, empresa, investidor, trabalhador,
cidadão) e das práticas sociais e padrões de excelência a que estão associados nos respetivos contextos, e (ii) das diferenças sistemáticas nas capacidades individuais que são significativas para
o cumprimento das normas que se aplicam a tais

As respostas à política de transição devem ter em

de ser incluído na análise normativa.
•

Em determinados casos, pode ser mais eficaz ou
preferível em termos normativos visar respostas
de política de transição ao nível comunitário ou de
outro grupo (como, por exemplo, investir em bens
públicos regionais específicos). Em tais casos,
deve ser dedicada especial atenção ao valor das
condições estruturais (e.g. infraestrutura material,
disposições institucionais) para que cada membro
da comunidade possa prosperar (Green, F.2018).

posições, incluindo a capacidade de autoproteção
contra riscos associados a mudanças estruturais
(por exemplo, através da diversificação, cobertura

II.

Potencial de transformação política

e seguros prestados por terceiros). Estas considerações sugerem, por exemplo, que as empresas (e
outros agentes coletivos) devem ser tratadas de
forma muito diferente das pessoas singulares; que
os acionistas devem ser tratados de forma diferente dos trabalhadores e das famílias; e que os
proprietários, trabalhadores e acionistas com elevadas competências devem ser tratados de forma
diferente dos já são mais desfavorecidos. As pessoas mais vulneráveis aos efeitos da transição devem, efetivamente, receber uma atenção especial
na política de transição (Green, F.2018).
•

A política de transição deve também consagrar especial atenção a possíveis “choques”,
em que os choques são vistos como transições
que provocam perdas repentinas e profundas
para o bem-estar.

•

As respostas às política de transição, quando
dadas justificadamente, devem ser ajustadas ao
tipo de perda sofrida.

Como afirmámos anteriormente, para uma boa execução de políticas ambiciosas de mitigação das alterações climáticas, os planos concretos devem ajudar a
criar novas e maiores alianças que poderão sustentar
políticas ambiciosas. Mais uma vez, a interpretação e
aplicação destes critérios dependem significativamente
do contexto. No entanto, sugere-se que a assistência a
três dos potenciais grupos-alvo da política de transição merece uma consideração particularmente atenta no que diz respeito a este critério: trabalhadores,
famílias e comunidades. Uma política de transição
bem concebida em benefício destes grupos poderá
facilitar o cultivo de uma coligação de apoio a uma
política de descarbonização que seja económica e
politicamente sustentável ao longo de uma transição.
Pelo contrário, a prestação de assistência às empresas parece suscetível de alcançar apenas pequenos
ganhos de curto prazo em matéria de política climática que consolidam o poder das empresas com elevado consumo de energia e emissões intensivas, criando

113 Sen, A., (1999). Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press. 	
114 Green, F., (2017). “What Should Change and What Should Stay the Same? Using Capabilities to Compare the Impacts on Well-Being of Climate
Change and Measures to Mitigate and Adapt to It.” In ECPR General Conference, Panel on the Ethics of Climate Change Adaptation, Oslo. 	
115 Wolff, J., & De-Shalit, A. (2007). Disadvantage. Oxford university press on demand. 	
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simultaneamente um precedente que poderá implicar

Os governos normalmente necessitam não só de recur-

pagamentos de transição extremamente elevados

sos financeiros e da autoridade hierárquica para "fazer

a longo prazo, se as alterações climáticas vierem a

avançar" novas políticas e tecnologias, mas também da

ser tratadas a uma escala suficientemente abran-

capacidade de conduzir processos participativos e coo-

gente (Menezes, Quiggin, 2009116; Green, F., 2018).

perativos de longo prazo, que permitam a diversos atores
locais recombinar os conhecimentos, aptidões e compe-

III. Eficácia esperada

tências existentes de novas maneiras. Estes podem incluir
a capacidade de experimentar novos processos de governança, de intermediar o diálogo entre os vários atores, de

O terceiro critério de seleção proposto para a política

construir ou reconfigurar redes, de divulgar informação,

de transição é a “eficácia esperada”, o que significa tão

e de facilitar mudanças nas normas culturais e visões do

só a probabilidade da política de transição escolhida,

mundo (Campbell & Coenen 2017, 5–12).

uma vez aprovada, alcançar os objetivos fixados.
Evidentemente, a análise anterior pressupõe em granA eficácia de diferentes políticas de transição varia de

de medida que os decisores políticos do governo em

contexto para contexto, mas podemos realçar algumas

questão estão pelo menos motivados a prosseguir

expetativas teóricas gerais. As políticas retrospetivas

tanto uma transição de baixo carbono como uma po-

(compensação e isenção) são normalmente fáceis de

lítica de transição justa e politicamente transformado-

executar em termos administrativos, exigindo menos

ra. No entanto, a relação entre Estado e os interesses

capacidade institucional. No entanto, os objetivos

instalados pode levantar uma barreira significativa a

limitados destes programas ameaçam enfraque-

uma política de transição eficaz (Green, F., 2018).

cer a sua justiça e potencial transformação política.
Políticas viradas para o futuro (assistência ao ajustamento estrutural e apoio holístico adaptado) têm objetivos mais ambiciosos e maior potencial para serem
justas e transformadoras, mas são mais complexas
de implementar e requerem maior capacidade institucional para serem bem-sucedidas.

As políticas retrospetivas
(compensação e isenção) são
normalmente fáceis de executar em
termos administrativos, exigindo
menos capacidade institucional.
No entanto, os objetivos limitados
destes programas ameaçam
enfraquecer a sua justiça e
potencial transformação política.
Políticas viradas para o futuro
(assistência ao ajustamento
estrutural e apoio holístico
adaptado) têm objetivos mais
ambiciosos e maior potencial para
serem justas e transformadoras,
mas são mais complexas de
implementar e requerem maior
capacidade institucional para serem
bem-sucedidas.

116 Menezes, F., Quiggin, J., & Wagner, L. (2009). “Grandfathering and Greenhouse: The Role of Compensation and Adjustment Assistance in the Introduction of a Carbon Emissions Trading Scheme for Australia.” Economic Papers: A journal of applied economics and policy 28(2): 82–92. 	
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Investidores e Transição
Justa: algumas diretrizes

Neste capítulo, que apresenta algumas diretrizes aos

países à medida que ocorre esta transição. Para enfren-

investidores em matéria de alterações climáticas e

tar esta situação, as estratégias dos investidores para

transição justa, seguiremos de perto o guia publi-

enfrentar a ameaça crescente das alterações climáticas

cado em 2018 pelo Grantham Research Institute on

precisam de incluir as várias dimensões ambientais, so-

Climate Change and the Environment (Robins, N.,

ciais e de governança (ASG) do investimento responsá-

Brunsting, V., & Wood, D., 2018)117.

vel. Como fiduciários, os investidores podem contribuir
significativamente para alcançar uma transição justa,

A necessidade crítica da transição ser rápida e justa é

enquanto administradores de ativos, distribuidores de

reconhecida no Acordo de Paris. As evidências demons-

capital e vozes influentes nas políticas públicas.

tram que a passagem para uma economia resiliente, de
baixo carbono irá fazer crescer a prosperidade e promover a criação de emprego. Não deixarão, no entanto, de
existir desafios para os trabalhadores, comunidades e
117 Robins, N., Brunsting, V., & Wood, D. (2018). Climate Change and the Just Transition: A guide for investor action. Centre for Climate Change Economics and Policy, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, and Initiative on Responsible Investment Retrieved at:
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/22101ijtguidanceforinvestors23november1118_541095.pdf
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FIGURA 27
Razões para a ação dos investidores na transição justa

Fonte: Robins, N., Brunsting, V., & Wood, D., (2018), p.4.

Cinco motivações para a ação dos
investidores
A ação dos investidores assenta em cinco motivações

III. Reconhecer os principais fatores de criação de
valor em termos de práticas empresariais no

estratégicas. Estas são consentâneas com deveres e in-

local de trabalho e da licença social mais ampla

teresses essenciais e também demonstram que, ao con-

para operar; o desempenho empresarial será

tribuírem para a transição justa, os investidores podem

cada vez mais condicionado pela transição justa.

produzir efeitos sociais e ambientais positivos.
I.

Alargar a compreensão dos riscos sistémicos
das alterações climáticas, tendo em conta

IV. Descobrir oportunidades de investimento
que conjugam objetivos climáticos e

questões como a exclusão social e o aumento

sociais, tais como o crescimento inclusivo,

da desigualdade.
II.

Reforçar a obrigação fiduciária ao integrar
melhor os fatores ambientais e sociais
interrelacionados do desempenho a longo
prazo e compatibilizar mais adequadamente
os interesses dos beneficiários nos setores e
regiões afetados pela transição.

identificado pela lente da transição justa.
V.

Contribuir para os objetivos da sociedade,
incluindo as responsabilidades existentes de
respeitar os direitos humanos internacionais e
as normas laborais, bem como novas formas
de alcançar os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável.
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FIGURA 28
A transição justa: cinco áreas de ação dos investidores

Fonte: Robins, N., Brunsting, V., & Wood, D., (2018), p.5.

Cinco áreas de ação para os
investidores
A partir destas motivações, existem cinco áreas de ação

III. Afetação de capital: Integrar a dimensão
social nas estratégias de investimento para as

através das quais os investidores podem integrar a tran-

alterações climáticas em todas as classes de

sição justa nas suas principais práticas operacionais.
I.

ativos, incluindo capital cotado, obrigações,

Estratégia de investimento: Avaliar a exposição

capital privado e ativos imobiliários.

à dimensão social (incluindo os efeitos no
emprego) da transição, prosseguir o diálogo
com os trabalhadores e outros intervenientes-

IV. Advocacy de políticas e parcerias: Tornar a
transição justa parte do diálogo político ao nível

chave e integrar fatores de transição justa nas

subnacional, nacional e internacional, assim

crenças e políticas de investimento.
II.

Compromisso empresarial: Incluir fatores
de transição justa nas expetativas dos
investidores, solicitar divulgação, medir
o desempenho e pressionar com vista a
melhorias. O guia apresenta um primeiro
conjunto de questões relativas ao compromisso
empresarial.

como participar em parcerias locais.
V.

Aprendizagem e avaliação: Compreender as
lições extraídas e comunicar os resultados
de forma a continuar a melhorar a eficiência
e eficácia da ação dos investidores na
transição justa.
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Por onde podem os
investidores começar?
Os próximos passos chave são:
•

•

tal para a renovação comunitária e diversificação

Incluir a transição justa nas políticas de investi-

regional através de investimentos com efeitos so-

mento responsável e das alterações climáticas.
•

Integrar a transição justa na contratação de serviços de investimento em todas as categorias de

•

Participar em iniciativas locais para injetar capi-

ciais e ambientais positivos.
•

Promover a divulgação pelas empresas, pro-

ativos.

prietários e gestores de ativos utilizando o mo-

Dialogar com empresas para integrar a transi-

Disclosures (TCFD) e alargando este quadro de

ção justa nas estratégias climáticas, discutindo

modo a incluir a dimensão social.

problemas críticos relacionados com o local de
trabalho, gestão da cadeia de abastecimento e
relações com as comunidades vizinhas.

delo da Task Force on Climate-related Financial
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GOVERNANÇA
AMBIENTAL, SOCIAL
E CORPORATIVA E
DILIGÊNCIAS DEVIDAS
EM DIREITOS HUMANOS
Gestão Empresarial Sustentável e a UE
– Um Quadro Legislativo em evolução
O contexto político para uma
Governança Corporativa
Sustentável na UE (EU SCG)

em comparação com aspetos do próprio 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 biodiversidade), sociais

As diretrizes políticas da Comissão Europeia estão forte-

e humanos, e não em termos de ganhos de curto prazo.

mente centradas no cumprimento pela UE dos Objetivos

A iniciativa de governança empresarial sustentável fa-

de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Em março de

zia parte dos produtos anunciados do Plano de Ação da

2020, a UE submeteu ainda à Convenção-Quadro das

União Europeia para a Economia Circular, as estratégias

Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas a sua es-

de Biodiversidade e da Quinta para a Mesa (Farm-to-fork)

tratégia de neutralidade climática até 2050. A 21 de abril

e faria parte da Estratégia renovada para o Financiamento

de 2021, os negociadores do Conselho e do Parlamento

do Crescimento Sustentável. A Comunicação “A Hora da

Europeu chegaram a um acordo político provisório que fi-

Europa: Reparar os Danos e Preparar o Futuro para a

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

Próxima Geração” anuncia também esta iniciativa com o

um objetivo coletivo de redução das emissões líquidas de

objetivo de “garantir que os interesses ambientais e so-

gases com efeito de estufa (emissões após dedução das

ciais estão plenamente integrados nas estratégias em-

remoções) de pelo menos 55% até 2030, em compara-

presariais” no contexto em que a competitividade susten-

118

). A

tável contribui para a recuperação do COVID-19 e para o

Comunicação sobre o Pacto Ecológico Europeu (Comissão

desenvolvimento das empresas no longo prazo. A iniciati-

ção com 1990 (Conselho da União Europeia, 2021
119

) afirma que “A sustentabilidade deve

va complementa a revisão da Diretiva sobre a Informação

ser mais integrada no quadro de governança corporati-

Não Financeira que exige que determinadas grandes em-

va, uma vez que muitas empresas continuam a centrar-

presas de interesse público divulguem informações rela-

-se demasiado no desempenho financeiro a curto prazo,

cionadas com a sustentabilidade.

Europeia, 2019

118 Council of the European Union. (2021, May 5). European climate law: Council and Parliament reach provisional agreement. European Council. https://
www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/05/05/european-climate-law-council-and-parliament-reach-provisional-agreement/
119 European Commission. (2019, December 11). Communication on The European Green Deal. European Commission - European Commission.
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en
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Problemas a resolver com a
iniciativa EU SCG

as empresas com melhor desempenho social e ambiental
são mais resistentes à crise.

Um novo estudo (Smit, L., et al.2020120) mostra que

Contudo, a pressão para se focar no desempenho finan-

muitas empresas, em particular as cotadas em mer-

ceiro a curto prazo reduz a capacidade das empresas

cados regulamentados, são pressionadas para se con-

integrarem adequadamente as considerações relativas

centrarem na geração de retorno financeiro num curto

à sustentabilidade nas estratégias e decisões empresa-

espaço de tempo e para redistribuírem uma grande

riais. Isto tem dois aspetos: por um lado, as empresas

parte do rendimento gerado pelos acionistas, o que

não identificam nem resolvem adequadamente os riscos

pode ser prejudicial para o desenvolvimento a longo

e impactos das alterações climáticas e de outros direi-

prazo da empresa, bem como para a sustentabilidade.

tos ambientais, sociais e humanos (incluindo direitos dos

O enfoque a curto prazo na remuneração dos admi-

trabalhadores, trabalho infantil, etc.) nas suas opera-

nistradores das empresas incentiva a melhoria do

ções e cadeias de abastecimento. Muitas empresas da

desempenho do preço das ações e os padrões de dis-

UE são abastecidas por entidades sediadas em países

tribuição do rendimento das empresas mostram uma

com padrões sociais, de direitos humanos ou ambientais

forte tendência de declínio do investimento. Entre

menos exigentes e a identificação e mitigação dos riscos

1992 e 2018 a percentagem de reembolsos totais

e impactos relacionados é fraca. Por outro lado, as em-

para os acionistas – i.e. pagamento de dividendos e

presas não abraçam novas oportunidades para inves-

recompra de ações – sobre o rendimento líquido das

timento ou para reforço da capacidade de resistência.

empresas aumentou de 20% para 60% nas empresas

Embora várias empresas de grande dimensão estejam

europeias cotadas. Em simultâneo, o investimento

na linha da frente, as estratégias empresariais na gran-

das empresas – em termos da relação entre despesa

de maioria são raramente desenvolvidas incorporando

de investimento e despesa com investigação e desen-

métricas corretas ou alinhadas com metas científicas,

volvimento e o rendimento líquido – decresceu 45% e

como os objetivos Acordo de Paris para as alterações

38%, respetivamente. Nas últimas duas décadas, estes

climáticas. Acresce o facto de que as empresas de van-

indicadores parecem ter estabilizado em torno de ele-

guarda enfrentam problemas de igualdade das condi-

vados níveis de reembolsos e baixo investimento.

ções de concorrência que podem colocar entraves aos
seus melhores esforços no longo prazo.

Esta tendência parece ser estável em toda a UE e pode
inviabilizar investimento que é essencial para a transi-

Tais problemas são essencialmente despoletados por

ção sustentável, em instalações produtivas, inovação,

deficiências do mercado e de regulamentação. Embora

atualização e formação dos trabalhadores, reconversão

o direito societário (nacional) obrigue os conselhos de

e requalificação. Pode também contribuir para a desi-

administração a atuar no interesse da sociedade no

gualdade de rendimentos, uma vez que o curto prazo

seu conjunto, os interesses da sociedade e os deveres

cria pressão para baixar os salários não executivos e

dos administradores são interpretados de forma limi-

os trabalhadores muitas vezes não beneficiam dos pa-

tada, favorecendo a maximização do valor financeiro

gamentos de rendimentos aos acionistas. Pode mesmo

a curto prazo. A pressão por parte dos acionistas e

afetar a resiliência das empresas, inclusivamente na cri-

a associação das remunerações dos administradores

se da COVID 19. Por outro lado, um meta-estudo (Friede,

ao desempenho financeiro de curto prazo também

Bush & Bassen, 2015121) com 2000 estudos revela que

contribuem para esta situação. Esta falha do merca-

as empresas com um bom desempenho em termos de

do foi facilitada por deficiências na legislação empre-

fatores de sustentabilidade ultrapassam os seus pares e

sarial e nos códigos de gestão, uma vez que fomen-

são mais competitivas. Investigação recente sobre a cri-

tam a responsabilização dos administradores perante

se da COVID-19 (Ding, et al. 2021122) também revela que

os acionistas, mas não protegem suficientemente os

120 Smit, L., Bright, C., McCorquodale, R., Bauer, M., Deringer, H., Baeza-Breinbauer, D., ... & Heasman, L. (2020). Study on due diligence requirements
through the supply chain: FINAL REPORT [Country Reports were authored by Lia Heasman (Denmark, Finland and Sweden)]. Available at: https://
op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en
121 Friede, G., Busch, T., & Bassen, A. (2015). ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies. Journal of
Sustainable Finance & Investment, 5(4), 210-233. 	
122 Ding, W., Levine, R., Lin, C., & Xie, W. (2021). Corporate immunity to the COVID-19 pandemic. Journal of Financial Economics. 	
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interesses de outros intervenientes, incluindo os afe-

prevenir os impactos negativos sobre os direitos huma-

tados pela empresa e o ambiente local e global. Além

nos que, a existirem, devem ser mitigados e remedia-

disso, o quadro legal vem depois do desenvolvimento

dos. Em 2011, o Conselho dos Direitos Humanos das

de cadeias de valor globais e estruturas empresariais

Nações Unidas aprovou por unanimidade os Princípios

quando se trata da obrigação de uma empresa de res-

Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos

ponsabilidade limitada na identificação e prevenção de

(UNGP), que estabelecem o primeiro quadro global

danos nas suas operações e canais de produção à es-

que define os deveres e as responsabilidades dos go-

cala do grupo. As principais normas jurídicas nacionais

vernos e das empresas para prevenir, resolver e reme-

e requisitos para as empresas divergem entre Estados

diar os impactos da atividade empresarial globalizada

Membros da UE.

sobre os direitos humanos. Os Princípios Orientadores
estão assentes em três pilares que descrevem a forma

Estas falhas do mercado permitem às empresas, incluin-

como os Estados e as empresas os devem implementar:

do as empresas da União, evitar a responsabilidade pelos
seus impactos negativos sobre as comunidades locais,
quer escondendo-se atrás do "véu corporativo" (quando

•

reitos humanos

atuam através de filiais e empresas que controlam), quer
explorando a fraqueza e má-aplicação da regulamentação nacional de muitos países em desenvolvimento,

•

cadeias de fornecimento globais tem efeitos nocivos involuntários, tais como quando fornecedores locais inde-

Pillar II: A responsabilidade empresarial de
respeitar os direitos humanos

quer abusando do sistema de proteção dos investidores internacionais. Noutros casos, o desenvolvimento de

Pillar I: O dever do Estado de proteger os di-

•

Pillar III: Acesso a medidas corretivas para as
vítimas de abusos cometidos pelas empresas.

pendentes entram numa corrida descendente para assegurar a sua quota de mercado. Este foi o caso trágico

Entre os 31 princípios orientadores destacados, os

da fábrica de Rana Plaza que ruiu no Bangladeche em

princípios 17 a 21 referem as diligências que as em-

2013 e matou mais de 1 000 pessoas. Impactos nega-

presas devem tomar no sentido de proteger os direi-

tivos deste tipo, que vão desde desastres ambientais e

tos humanos. A comunidade académica e as organi-

apropriação de terras a graves violações dos direitos hu-

zações da sociedade civil são críticas destes Princípios

manos e laborais, estão frequentemente nos noticiários

Orientadores das Nações Unidas devido à sua nature-

(Parlamento Europeu, Serviço de Investigação, 2021123).

za voluntária,124 na medida em que a maioria das empresas não toma de forma voluntária providências para
a proteção os direitos humanos. Reconhecendo o facto

Gestão empresarial sustentável
para uma abordagem legislativa
vinculativa rigorosa

de que a adesão voluntária promovida pelos UNGP é
insuficiente, iniciaram-se negociações 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 negociado neste

Até à data a abordagem preferida para incentivar as

momento, a proposta de tratado coloca no centro da

empresas multinacionais a intensificar a sua função

abordagem a obrigatoriedade das diligências devidas.

baseou-se em ação voluntária. Esperava-se que as em-

Obriga "os Interlocutores Estatais a [adotarem] medi-

presas multinacionais realizassem voluntariamente a

das necessárias para assegurar que todas as pessoas

diligência devida a fim de evitar danos de reputação e

envolvidas em atividades comerciais, incluindo as de

melhorar a sua posição junto dos trabalhadores e clien-

caráter transnacional, efetuem a devida diligência em

tes. Foram criados vários quadros internacionais como

matéria de direitos humanos"., Parlamento Europeu,

orientação, com vista a incentivar as multinacionais a

Serviço de Investigação, 2021)

123 Serviço Investigação do Parlamento Europeu. (2021). Towards a mandatory EU system of due diligence for supply chains - Think Tank. Retrieved
April 21, 2021, from https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659299
124 Ver Parlamento Europeu, DG Políticas Externas, Implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, External Study, 2017. 	
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As Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais

sectores (Parlamento Europeu, Serviço de Investigação,

(atualizadas em 2011125) e a Declaração Tripartida de

2021).

Princípios sobre Empresas Multinacionais e Política Social
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) (atuali-

Regulamentação sobre os minerais de conflito

126

zada em 2017

) estabelecem normas voluntárias para

as empresas em matéria de due diligence. As Diretrizes

Certos metais e minérios metálicos valiosos têm estado

da OCDE, apoiadas por 44 governos principalmente de

na origem de conflitos nas suas áreas de extração e

países desenvolvidos, são o único instrumento que subli-

mesmo fora delas, particularmente na África Central,

nha a responsabilidade empresarial em todas as áreas

ajudando os grupos rebeldes a financiar operações

relevantes, incluindo direitos humanos e direitos laborais,

militares. Por esse motivo, são considerados potencial-

divulgação de informação, ambiente, suborno, interes-

mente responsáveis por graves violações dos direitos

ses dos consumidores, ciência e tecnologia, concorrência

humanos, que afetam mineiros e, em geral, as comu-

e fiscalidade. Surgiram em 1976 e já foram revistas em

nidades locais. Estes materiais são utilizados todos os

várias ocasiões. A última atualização introduziu um novo

dias na UE em produtos eletrónicos, como os telemóveis

capítulo sobre direitos humanos em consonância com os

ou componentes de automóveis. Para pôr fim a estes

Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos

abusos, em maio de 2017, após um complexo proces-

Humanos e uma nova abordagem à diligência devida e à

so legislativo em que o Parlamento propôs importantes

gestão responsável da cadeia de abastecimento.

alterações ao texto inicial elaborado pela Comissão, estabelecendo um sistema de certificação obrigatório (em

Numa resolução de 17 de abril de 2020 sobre a ação

vez da autocertificação voluntária), a União Europeia

coordenada da UE para combater a pandemia de

adotou o Regulamento (UE) 2017/821129. Este regula-

Covid-19 e as suas consequências, o Parlamento

mento estabelece as obrigações referentes ao dever de

127

expressou a sua convicção de que "o de-

diligência na cadeia de aprovisionamento que incumbe

ver de diligência das empresas em matéria de direitos

aos importadores da União de estanho, tântalo, tungs-

humanos e de ambiente é uma condição necessária

ténio e seus minérios, assim como de ouro, provenien-

para prevenir e atenuar as crises futuras e assegurar

tes de zonas de conflito e de alto risco. Os importadores

cadeias de valor sustentáveis".

da União de estanho, de tântalo, tungsténio e ouro têm

Europeu

de assegurar que os minerais ou metais que adquirem
não alimentam conflitos, trabalho forçado ou outras

Legislação da UE em vigor
e outras iniciativas: Lições
aprendidas
A UE aprovou legislação vinculativa e iniciativas voluntá-

atividades ilícitas. O regulamento obriga os importadores a cumprirem cinco etapas estabelecidas pela OCDE:
•

criar sistemas fortes de gestão societária;

•

identificar

tais como as indústrias extrativas, da madeira, vestuário

•

Kimberley128, que visa impedir o comércio de "diamantes

•

esforços da OCDE para conceber diretrizes para vários

na

cadeia

de

conceber e executar uma estratégia de resposta

realizar auditorias externas independentes ao dever de diligência das cadeias de abastecimento;

de sangue" (diamantes extraídos por grupos armados e
comercializados para financiar conflitos), bem como nos

riscos

aos riscos identificados;

e couro. A UE também tem participado ativamente em
iniciativas internacionais, por exemplo, no processo de

avaliar

abastecimento;

rias para dar resposta às violações dos direitos humanos
e ambientais nos setores tradicionalmente mais afetados,

e

•

publicar relatórios anuais sobre o dever de diligência nas cadeias de abastecimento.

125 Disponível em: http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/
126 Disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
127 Ver em: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_EN.pdf
128 Ver mais informação em: https://ec.europa.eu/fpi/what-we-do/kimberley-process-fight-against-conflict-diamonds_pt
129 Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0821

FINANCIAMENTO SUSTENTÁVEL, SETOR PRIVADO E TRANSIÇÃO JUSTA

83

O regulamento da UE entrou em vigor em janeiro de

da madeira dela derivados no mercado interno. O siste-

2021. Embora não seja ainda possível avaliar os seus

ma de diligência devida compreende três elementos ine-

efeitos, a legislação norte-americana correspondente

rentes à gestão do risco: o acesso às informações sobre

(Dodd-Franck Act Section 1502) desencadeou muita

a origem da madeira, a avaliação do risco e a atenua-

controvérsia a respeito de efeitos negativos indeseja-

ção do risco identificado. Os operadores que vendem ou

dos (Bloem, 2019130). Alguns investigadores destaca-

compram madeira no mercado da UE têm de manter re-

ram os efeitos negativos da aplicação da legislação

gistos para rastrear a origem da madeira. Considera-se

dos EUA, tais como "a perda e deslocação do comércio

que a madeira ou os produtos de madeira que incluem

de minérios das comunidades, que se diz apoiar entre

certificação (licenças FLEGT133 ou CITES134 válidas) es-

8-10 milhões de pessoas", agravando a pobreza e a

tão em conformidade com as exigências do regulamento

mortalidade infantil, bem como a "criação de monopó-

(Parlamento Europeu, Serviço de Investigação, 2021).

lios sob a forma de cooperativas mineiras... sob o controlo de homens fortes locais, mas também [de] atores

Diretiva da UE sobre a Divulgação de Informação Não

internacionais", fazendo baixar os salários. A extensão

Financeira (NFRD – Non-financial Reporting Directive)

desses efeitos negativos é, no entanto, discutida por
outros investigadores (Koch & Kingbergen, 2018131)

Desde 2018 que a Diretiva 2014/95/UE135 obriga as

que destacam o efeito positivo. Outras preocupações

grandes empresas a publicar informações sobre as suas

referem-se à possível deslocalização de atividades de

políticas de proteção ambiental, responsabilidade social

extração para outros países, com um efeito socioeconó-

e tratamento dos trabalhadores, respeito dos direitos hu-

mico potencialmente grave para as comunidades locais

manos, combate à corrupção e tentativas de suborno, e

(Parlamento Europeu, Serviço de Investigação, 2021).

diversidade dos membros dos órgãos de administração,
incluindo processos de diligência devida ao longo da ca-

Regulamento referente ao comércio de madeira

deia de valores com vista a dar resposta aos efeitos negativos existentes e potenciais. Esta Diretiva não impõe

O Regulamento (UE) N.º 995/2010 do Parlamento

às empresas da UE a obrigação legal de desencadear

Europeu e do Conselho de 20 de outubro de 2010132

processos de diligência devida em matéria de direitos hu-

que fixa as obrigações dos operadores que colocam no

manos. No entanto, se o fizerem, são obrigadas a divulgar

mercado da UE madeira e produtos de madeira, entrou

essas informações. Requer também que apresentem as

em vigor em 2013. Prevê medidas para impedir a ex-

razões pelas quais não o fazem, se for esse o caso. Em

ploração madeireira ilegal e do comércio conexo. O re-

2020, a Comissão também fixou o primeiro trimestre de

gulamento aplica-se tanto a madeira importada como

2021 como prazo para a revisão 10 da Diretiva UE sobre

à produzida na União e produtos derivados dessa ma-

Divulgação de Informação Não Financeira. Entre feverei-

deira. Os comerciantes comunitários que comercializam

ro e junho de 2020, a Comissão realizou uma consulta

produtos de madeira pela primeira vez na UE são obri-

pública a este respeito. Segundo as organizações da so-

gados a exercer a 'diligência devida'. De acordo com o

ciedade civil, existem sérias deficiências136 na implemen-

regulamento, a diligência devida consiste num sistema

tação desta diretiva: em concreto, as empresas não apre-

de medidas e procedimentos destinados a minimizar o

sentam relatórios adequados sobre os riscos de violação

risco de colocar madeira ilegalmente extraída e produtos

dos direitos humanos, impactos e processos de diligência

130 Bloem, J. R. (2019, November 25). The Unintended Consequences of Regulating ‘Conflict Minerals’ in Africa’s Great Lakes Region: Guest Post by
Jeffrey R. Bloem. Blogs do Banco Mundial https://blogs.worldbank.org/impactevaluations/unintended-consequences-regulating-conflict-minerals-africas-great-lakes-region
131 Koch, D. J., & Kinsbergen, S. (2018). Exaggerating unintended effects? Competing narratives on the impact of conflict minerals regulation. Resources Policy, 57, 255-263. 	
132 Disponível em: https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
133 Ver https://www.flegtlicence.org/ para mais informações.
134 Ver o Guia Prático da CITES. NEPCon - Preferred by Nature. Consultado em 21 de abril de 2021, em https://preferredbynature.org/library/articles/
thematic-article-no3-practical-guide-cites
135 Diretiva disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095
136 Ver relatório da European Coalition for Corporate Justice (ECCJ), disponível em: http://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2021/04/2020_
eccj_nfrd_update_1.pdf
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devida137 enquanto as autoridades nacionais competen-

de valor responsáveis e melhorar a transparência e a

tes não estão a cumprir adequadamente o seu papel de

rastreabilidade da cadeia de fornecimento (Parlamento

supervisão e execução. Estas conclusões revelam que

Europeu, Serviço de Investigação, 2021).

a adesão voluntária à diligência devida é insuficiente
(Parlamento Europeu, Serviço de Investigação, 2021).

Legislação sobre diligência devida ao nível nacional

Abordagem voluntária da UE em relação a países

Existem vários exemplos de legislação obrigatória que

terceiros

exige a condução das diligências devidas em países
dentro e fora da UE, mas que tratam de matérias espe-

A UE também promoveu abordagens voluntárias para se-

cíficas (indústrias extrativas - EUA, 2010, lei Dodd-Frank

tores específicos, nomeadamente a indústria do vestuário,

Act, Secção 1502)140 ou de violações particulares dos

138

com o principal objetivo de promover

direitos humanos, por exemplo o trabalho infantil (lei

melhorias a médio e longo prazo nos impactos ambien-

holandesa141) ou o trabalho forçado (Reino Unido 2015,

tais e nas condições de trabalho de países produtores.

lei sobre a escravatura moderna142). A única legislação

A abordagem da Comissão, tal como delineada no do-

nacional com uma abordagem transversal sobre o dever

cumento de trabalho dos serviços da Comissão sobre as

de vigilância é a lei francesa de 2017143 que obriga to-

cadeias de valor do vestuário sustentáveis (Sustainable

das as grandes empresas francesas (com mais de 5 000

garment value chains through EU development action)

empregados em França e mais de 10 000 globalmente)

envolve uma ampla cooperação para o desenvolvimento

a proceder à diligência devida junto das empresas que

com os países em causa, bem como a prestação de ajuda

controlam e de todos os seus subcontratados e fornece-

ao desenvolvimento a vários projetos na área. Segundo o

dores. A legislação francesa obriga as empresas a criar

documento de trabalho, existem “muitos projetos e pro-

um plano de vigilância juntamente com os sindicatos. As

gramas financiados pela UE de ajuda direta às cadeias

empresas que não empreenderem as diligências obriga-

de abastecimento de vestuário, têxteis e relacionadas

tórias são responsáveis pelo pagamento de sanções e de

nos países parceiros como o Bangladesh, Camboja, Índia,

compensações por danos causados. Estes planos têm de

Lesoto, Madagáscar, Myanmar, Paquistão e Vietname”.

conter um mapa dos riscos, procedimentos regulares de

139

Por exemplo, o projeto Trade for Decent Work Project

avaliação do risco, ações de mitigação e prevenção, um

(2019-2020), criado e gerido conjuntamente pela UE e

mecanismo de alerta e de vigilância. Numa avaliação de

pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), visa

fevereiro de 2020 sobre a aplicação da lei144 o governo

melhorar a aplicação das convenções fundamentais

francês concluiu que, enquanto algumas empresas rea-

da OIT e as condições de trabalho nos países parceiros

lizaram progressos visíveis, outras ainda não aplicam a

comerciais da UE. O projeto começou no Bangladeche,

lei eficazmente. As empresas podem ser civilmente res-

Myanmar e Vietname. Embora o objetivo principal não

ponsáveis se não cumprirem com a lei, mas as multas

seja a melhoria dos processos de diligência devida pe-

que constavam inicialmente da proposta de lei foram in-

las empresas multinacionais sedeadas na UE, contribui

validadas com base em critérios de inconstitucionalidade.

para isso através da sua sensibilização para os direitos

Em vários outros Estados-Membros da UE são muitas as

laborais e humanos, e dos esforços para reforçar cadeias

iniciativas da sociedade civil e propostas de legislação

têxtil e do couro,

137 Um estudo da European Alliance for Corporate Transparency de 2019 demonstrou que, embora 90 % das empresas europeias inquiridas se comprometam a respeitar os direitos humanos, apenas 36 % descrevem o seu sistema de due diligence aos direitos humanos (embora nem sempre
de acordo com a norma de divulgação prevista nos princípios das Nações Unidas). O mesmo estudo concluiu que 19 % das empresas não tinham
uma descrição dos riscos que as suas operações representavam para os direitos humanos; 48 % tinham uma descrição "vaga"; enquanto apenas
26 % tinham uma declaração clara sobre estas questões. Estudo disponível em: http://www.allianceforcorporatetransparency.org/
138 Documento de trabalho dos serviços da Comissão, Sustainable garment value chains through EU development action, abril 2017. Disponível em:
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-147-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
139 Ver Trade for Decent Work Project. (2019, maio 8). https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_697996/lang--en/index.htm
140 Mais informações disponível em: https://www.sec.gov/opa/Article/2012-2012-163htm---related-materials.html
141 Ver: https://corporatejustice.org/news/15081-the-netherlands-takes-a-historic-step-by-adopting-child-labour-due-diligence-law
142 Disponível em: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted
143 Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034290626?r=4HCCHXskwf
144 Avaliação da aplicação da lei n° 2017-399 de 27 de março de 2017 sobre o dever de assistência das empresas-mãe e das empresas contratantes.
Consultado em https://www.economie.gouv.fr/cge/devoir-vigilances-entreprises
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que apelam à aplicação de diligências obrigatórias145

A sociedade civil150 deixa claro que as atuais políticas

(Parlamento Europeu, Serviço de Investigação, 2021).

e legislação da UE não conseguem dar resposta aos
desafios urgentes relacionados com os efeitos sobre

A necessidade de uma abordagem
vinculativa

os direitos humanos e o ambiente da operação das
empresas em todo o mundo. A ausência de regras intersectoriais na UE que obriguem as empresas a identificar e dar resposta a esses impactos impede as em-

Apesar de a UE impor obrigações rigorosas de diligência

presas de serem legalmente responsabilizadas quando

devida a nível intersectorial para o setor dos minerais e da

negligenciam as suas responsabilidades. Impede ain-

madeira, a par das obrigações de divulgação previstas na

da as vítimas de má gestão das sociedades de recorre-

diretiva sobre a divulgação de informações não financeiras,

rem à justiça para obterem compensação pelos danos.

a UE tem até agora seguido a abordagem voluntária proposta pelos quadros internacionais, principalmente os prin-

O recurso a uma abordagem voluntária para promover

cípios orientadores das Nações Unidas (UNGP), no que diz

o respeito dos direitos humanos e do ambiente por parte

respeito à diligência devida em matéria de direitos humanos.

das empresas revelou-se insuficiente e não impede as

Esta abordagem é considerada largamente insuficiente.

violações dos direitos humanos e os danos ambientais.

Os estudos académicos revelam que as ferramentas mais

A nova Comissão Europeia deve, assim, tomar medidas

comuns de diligência devida não são muito eficazes no

rápidas e apresentar uma proposta legislativa que es-

reforço do respeito pelos direitos. Estudos anteriores por

tabeleça um quadro obrigatório de diligência devida em

146

147

); e (Lindholm,

matéria de direitos humanos e ambiente para as empre-

H. 2016)148, entre outros, estão a ser revistos por uma se-

sas e que permita o acesso a reparações para as víti-

gunda geração rigorosa de análises de um conjunto alar-

mas de abusos das sociedades (European Coalition for

gado de dados, no âmbito do projeto Sarosh Kuruvilla and

Corporate Justice, 2019151).

Locke (2013

); (Barrientos & Smith 2006

the Cornell ILR School New Conversations Project149.
Tendo em conta as múltiplas conclusões acima descritas,
As Organizações da Sociedade Civil têm apresentado

e a fragmentação das orientações internacionais que a

conclusões muito semelhantes. Em dezembro de 2019,

UE segue, espera-se que a legislação intersectorial da

mais de uma centena de ONG clamaram por legislação

UE sobre diligências obrigatórias estabeleça um padrão

sobre diligência devida em matéria de ambiente e direitos

único, mesmo que permita uma abordagem sensível a

humanos. No âmbito da "Conferência sobre Empresas e

cada setor. Atualmente, existe uma falta de clareza con-

Direitos Humanos: rumo a uma agenda comum de ação”

ceptual e jurídica sobre os processos de due diligence,

da presidência finlandesa, estas organizações e redes de

com empresas que a aplicar uma variedade de processos

toda a Europa e outras regiões exigiram regras vinculati-

que, por vezes, até podem ser divergentes. A abordagem

vas sobre o respeito empresarial pelos direitos humanos

voluntária não garante a igualdade de condições e pode

e o ambiente. Representantes das instituições da UE,

criar desvantagens competitivas para as empresas que

Estados-Membros, a sociedade civil e empresas discu-

tomam medidas de diligência devida. De acordo com o

tiram a forma da União Europeia exigir com eficácia às

estudo encomendado pela Comissão Europeia, as empre-

empresas o respeito pelos direitos humanos.

sas inquiridas indicaram a igualdade de condições e a segurança jurídica como as considerações mais importantes de uma abordagem de diligência devida obrigatória.

145 National & regional movements for mandatory human rights & environmental due diligence in Europe. Business and Human Rights Resource
Centre. Consultado em https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/national-regional-movements-for-mandatory-human-rights-environmental-due-diligence-in-europe/
146 Locke, R. M. (2013). The promise and limits of private power: Promoting labor standards in a global economy. Cambridge University Press.
147 Barrientos, S., & Smith, S. (2006). Ethical Trading Initiative impact assessment report. Ethical Trading Initiative. 	
148 Lindholm, H. (2016). Trying to secure decent working conditions: Do corporate social responsibility audits improve risk management in global
garment supply chains? (Doctoral dissertation, KTH Royal Institute of Technology). 	
149 Ver mais informações sobre este projeto de investigação em: https://www.ilr.cornell.edu/new-conversations-project/research
150 Ver a declaração em: http://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2021/04/final_cso_eu_due_diligence_statement_2.12.19.pdf
151 European Coalition for Corporate Justice. (2019, December 2). Over 100 NGOs demand human rights and environmental due diligence legislation.
ECCJ. https://corporatejustice.org/news/over-100-ngos-demand-human-rights-and-environmental-due-diligence-legislation/
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Outro possível benefício consiste em resolver a falta de

O relatório prevê igualmente que as autoridades compe-

acesso a recursos para as partes prejudicadas pelas em-

tentes realizem investigações por sua própria iniciativa,

presas da UE, estabelecendo a responsabilidade civil ou

ou em resposta a reclamações; e que emitam multas e

mesmo penal no caso de incumprimento (Parlamento

outras sanções administrativas.

Europeu, Serviço de Investigação, 2021).
Apela também aos Estados Membros para que assegurem

Posição do Parlamento Europeu

a existência de um regime de responsabilidade civil para
garantir a responsabilização das empresas e a previsão de
reparação de danos provocados às pessoas e ao planeta.

Em 10 de março de 2021, o Parlamento Europeu aprovou
por larga maioria, 504 a favor, 79 contra e 112 abstenções, o relatório de iniciativa legislativa da Comissão de
Assuntos Jurídicos do Parlamento (JURI) da deputada europeia Lara Wolters sobre a diligência devida e responsabilidade das empresas, com recomendações à Comissão
Europeia sobre os próximos passos necessários.

Diligências obrigatórias em
matéria de Direitos Humanos:
a Promessa e o Risco
Tal como observado por Olivier de Schutter e Sharan
Burrow153 (De Schutter & Burrow, 2020154), à medida que

152

, o Parlamento Europeu expres-

o debate se reorienta do princípio da adoção de legisla-

sou o seu forte apoio à iniciativa legislativa em curso so-

ção obrigatória de diligência devida a nível da UE para o

bre governança corporativa sustentável lançada em 2020

conteúdo preciso de tal legislação, é importante assegu-

pela Comissão Europeia. Esta proposta, que deverá ser

rar que os atores empresariais continuem a ser encoraja-

apresentada em junho de 2021, visa exigir que as empre-

dos a melhorar permanentemente o seu historial no cum-

sas realizem a diligência devida a fim de prevenir e miti-

primento dos direitos humanos e das normas ambientais.

gar os riscos e impactos sobre os direitos humanos e o

Este é o aviso resultante do estudo encomendado pela

ambiente dentro das suas próprias operações e cadeias

CSI sobre a forma de aplicação de diligência devida obri-

de valor; bem como proporcionar o acesso à reparação

gatória: A diligência devida não deve resumir-se a um

judicial quando ocorrem danos.

exercício de preenchimento de formulários, escudando

Através deste relatório

as empresas de qualquer forma de responsabilidade
O relatório envia um forte sinal à Comissão Europeia sobre

desde que cumpram uma lista de certos e errados. É

os elementos-chave que o Parlamento Europeu pretende

por este motivo que a diligência devida em matéria de

ver na próxima legislação. Apela à introdução de uma obri-

direitos humanos e potencial responsabilidade civil por

gação de diligência devida por parte das empresas para

violações cometidas na cadeia de fornecimento devem

prevenir e enfrentar os impactos adversos sobre os direitos

ser tratadas separadamente, embora sejam deveres

humanos, o ambiente (incluindo as alterações climáticas), e

complementares. A primeira é um dever de prevenir o

a boa gestão das operações societárias e cadeias de valor.

risco de ocorrência de violações dos direitos humanos
ou ambientais dentro da cadeia de fornecimento ou do

Afirma que as empresas devem assegurar que as suas

grupo empresarial. É virada para o futuro e essencial-

políticas de aquisições não causem ou contribuam para

mente obriga as empresas a procurarem informações

impactos potenciais ou adversos. O relatório destaca o

dos seus parceiros comerciais ou filiais e a atuar com

papel do mapeamento e divulgação das cadeias de va-

base nessas informações para minimizar os direitos

lor para que as empresas possam identificar melhor as

humanos negativos ou os efeitos ambientais das suas

suas relações comerciais; e recomenda obrigações de

atividades. A segunda é retrospetiva: é um dever assu-

informação da estratégia de diligências da empresa.

mir a responsabilidade quando tais medidas preventivas falharam, mas onde se pode demonstrar que, se a

152 Relatório disponível em: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_EN.html
153 Olivier De Schutter, UN Special Rapporteur on extreme poverty and human rights & Sharan Burrow, Confederação Sindical Internacional.  	
154 De Shutter, O., & Burrow, S., (2020). Mandatory Human Rights Due Diligence in the EU: The Promise and the Risk. Business & Human Rights
Resource Center, Towards EU Mandatory Due Diligence Legislation Perspectives from Business, Public Sector, Academia and Civil Society. November 2020, pp.41-43. Disponível em: https://media.business-humanrights.org/media/documents/BHRRC_EUPresidency_mHREDD_Compendium_11-2020.pdf
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empresa tivesse feito mais, poderia ter evitado a ocor-

os Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e

rência de danos.

Direitos Humanos e as Orientações da OCDE.

Mesmo se os deveres de diligência devida em matéria de

As definições de direitos humanos, ambiente e boa go-

direitos humanos (como poderão ser descritos no futuro

vernança e governança ambiental devem ser afinadas de

quadro regulatório da UE) forem totalmente cumpridos,

modo a abranger o maior número possível de impactos em

tal não resultará em garantia de imunidade jurídica con-

toda a cadeia de valor e corresponder aos objetivos consa-

tra reclamações de responsabilidade civil, nos casos que

grados nos Tratados da UE relacionados com estes temas.

pareça que as medidas preventivas não conseguiram
impedir os danos: quando a vítima consegue provar que

Embora o relatório reconheça a necessidade de interagir

os danos foram infligidos e que tais danos estavam rela-

com um amplo leque de partes interessadas a fim de es-

cionados com as atividades da empresa, compete à em-

tabelecer e implementar a estratégia de due diligence das

presa inverter a presunção de que poderia ter feito mais

empresas, a legislação a ser adotada deverá assegurar

para impedir a concretização de tais danos. A menos que

que a consulta é significativa e eficaz.

mantenhamos os dois separados, as medidas de diligência devida em matéria de direitos humanos, por cuja

Além disso, os mecanismos de execução (através de

imposição tantos atores lutaram durante tantos anos,

mecanismos de execução tanto públicos/administrativos

tornar-se-ão um exercício formal, levando as empresas

como privados/civis) devem possuir efeitos dissuasores

a adotarem uma abordagem minimalista simplesmente

eficazes em caso de incumprimento das obrigações de

para se protegerem do risco de responsabilidade - com

diligência devida ou por danos causados. A este respei-

efeito, comprando imunidade legal através de checklists.

to, prevemos que a Comissão considere instrumentos

Necessitamos do contrário: é preciso incentivar os ato-

como a responsabilidade criminal ou equivalentes.

res empresariais a melhorarem continuamente e adotarem uma abordagem prática e proativa para garantir o

Por fim, tal como o relatório sublinha, é essencial garantir

respeito total pelos direitos humanos e ambientais na

o acesso à justiça e compensação por danos causados

cadeia de fornecimento ou do grupo societário. A dili-

a indivíduos e comunidades para assegurar o sucesso

gência devida em matéria de direitos humanos é essen-

da legislação em estudo. Para tal, apelamos à Comissão

cial para garantir que a UE contribui para uma forma

para que crie um regime de responsabilidade civil com

de globalização económica que por sua vez promove o

disposições sólidas que facilitem o acesso à justiça por

desenvolvimento humano. Não deve substituir qualquer

parte das vítimas de abusos das empresas na UE e no

garantia de direito de compensação às vítimas de negli-

estrangeiro. Tais disposições devem também prever a

gência societária (De Schutter & Burrow, 2020).

responsabilidade pela incapacidade de evitar danos ao
longo da cadeia de valor, uma distribuição mais justa do

Contributos da Sociedade Civil
e Recomendações

ónus da prova para todos os elementos probatórios e prazos-limite razoáveis para reclamações transnacionais.

As Organizações da Sociedade Civil congratularam-se
com o relatório recente do Parlamento Europeu. No entanto, tal como afirma o ECCJ155, a Comissão deve utilizar este relatório como base e desenvolver legislação
obrigatória para todas as empresas, bem como uma
obrigação de diligência devida mais forte e harmonizada que abranja toda a cadeia de valor. A definição
de diligência devida deve basear-se nos instrumentos reconhecidos internacionalmente, nomeadamente

155 Ver: Coligação Europeia para a Justiça Empresarial. (11 de março de 2021). Strong signal from European Parliament, but the Commission will have
to go further. ECCJ. https://corporatejustice.org/news/strong-signal-from-european-parliament-but-the-commission-will-have-to-go-further/
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Principais Recomendações
de Políticas para a UE
Tanto as Organizações da Sociedade Civil Europeia156

nas suas atividades e ao longo das suas cadeias de valor
globais e das suas relações comerciais.
3.

As empresas comerciais devem assegurar ou
cooperar no sentido da reparação de efeitos ad-

como as ONG dos países do Sul, especialmente as que

versos nas suas cadeias de valor globais e no âm-

representam os povos indígenas157, apresentaram à CE

bito das suas atividades e relações comerciais.

recomendações concretas a fim de instituir due diligence
verdadeiramente obrigatória em matéria de direitos huma-

As diligências devem favorecer e apoiar a prestação de com-

nos como base para uma Governança de Sustentabilidade

pensações. A obrigação de respeitar os direitos humanos e o

Empresarial vinculativa, ao mesmo tempo que reforçam ou-

ambiente exige uma participação ativa na reparação dos efei-

tros instrumentos legais para garantir responsabilidades ci-

tos adversos, sempre que as sociedades comerciais, incluindo

vis e criminais. As principais recomendações, que apoiamos,

as instituições financeiras, causem ou contribuam para os

podem ser resumidas da seguinte forma:

danos com atos ou omissões. A reparação deve ser oferecida,

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.

conforme adequado, pela própria entidade comercial ou cooperando com outros atores, de acordo com as normas internacionais referidas anteriormente. Em caso de efeitos adversos que uma sociedade comercial não tenha causado ou para
os quais não tenha contribuído, mas que estejam diretamente
ligados às suas atividades, produtos ou serviços, a sociedade

Esta obrigação de respeito pelos direitos humanos e o am-

deve também exercer ou reforçar a sua influência sobre os

biente deve recair sobre as empresas comerciais, incluindo

responsáveis por ajudar a assegurar que a reparação é asse-

as instituições financeiras, e sobre as operações, produtos e

gurada. A reparação pode incluir, entre outros, compensação

serviços nacionais e internacionais. As empresas comerciais

financeira ou não financeira, restabelecimento, retratação,

devem integrar esta obrigação em todas as práticas e deci-

restituição, reabilitação, contributo para a investigação e para

sões comerciais, por exemplo nas atividades de compras ou

a prevenção de danos adicionais, por exemplo, garantias de

conceção de produto. Está aqui incluído o dever de exercer

não repetição. As sociedades comerciais devem garantir que

uma influência adequada para assegurar que todos os di-

as medidas de reparação são eficazes e que existe acordo

reitos humanos internacionalmente reconhecidos, incluindo

mútuo com os detentores de direitos quanto às medidas de

os direitos laborais, bem como as normas ambientais, são

compensação e a forma de prestação dessa compensação.

respeitados nas suas cadeias de valor globais e nas suas

Tanto o processo de definição de reparação como a própria

relações comerciais. Quando esta influência não é suficiente,

reparação devem ter em conta e procurar corrigir os desequi-

as sociedades comerciais devem procurar reforçá-la.

líbrios de poder, recursos e informação entre os titulares dos

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 con-

direitos e a empresa. Isto inclui ter em conta as barreiras específicas que os titulares de direitos podem enfrentar devido
ao seu género, e/ou porque enfrentam riscos acrescidos de
vulnerabilidade e/ou marginalização.
4.

As empresas comerciais devem ser responsabili-

formidade com as normas internacionais de due

zadas pelos efeitos adversos nos direitos huma-

diligence em vigor.

nos e no ambiente das suas cadeias de valor glo-

A diligência devida é um processo contínuo, preventivo e baseado no risco através do qual todas as sociedades comer-

bais e no âmbito das suas atividades e relações
comerciais.

ciais devem identificar e avaliar, impedir, prevenir e mitigar,

As sociedades comerciais devem ser responsabilizadas pe-

acompanhar e monitorizar, comunicar e prestar contas dos

los danos causados ou para os quais podem ter contribuí-

riscos específicos e dos impactos adversos reais e potenciais

do elas próprias ou uma empresa que controlam ou têm a

156 European Coalition for Corporate Justice ECCJ. (1 de setembro de 2020). Principal elements of an EU due diligence legislation - European Coalition
for Corporate Justice. https://corporatejustice.org/eccj-publications/16828-principal-elements-of-an-eu-due-diligence-legislation
157 Carta aberta à Comissão Europeia de 6 de abril de 2021, subscrita por Organizações que representam os povos indígenas, comunidades florestais e defensores dos direitos humanos. As organizações recomendam elementos essenciais para medidas jurídicas comunitárias eficazes em
matéria de gestão empresarial, diligência devida e florestas em perigo devido às matérias-primas. Consultado em: https://media.business-humanrights.org/media/documents/d6ecf4599b77f085b829176743ab45434b2879a5.pdf
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7.
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Esta legislação deve ser transversal e abranger
todas as empresas em todos os setores, incluindo

forma, devem ser estabelecidos os fundamentos para impu-

as instituições financeiras.

tar responsabilidade por não terem sido aplicadas medidas
de diligência devida. Devem ser imputadas responsabilida-

Esta nova legislação deve aplicar-se às empresas, públicas

des mais rigorosas para determinadas situações ou compor-

e privadas, incluindo instituições financeiras, de todas as di-

tamentos específicos. Quando duas ou mais empresas são

mensões e em todos os setores, domiciliadas ou sediadas,

responsáveis pelos mesmos danos, a sua responsabilidade

a operar ou a oferecer produtos ou serviços dentro da UE.

será solidária. As regras sobre a divulgação de evidências e

Deve reconhecer que tanto as pequenas como as grandes

limitações aplicáveis devem assegurar o acesso adequado,

empresas fazem parte da mesma cadeia de valor e os esfor-

atempado e efetivo a reparação judicial. Em particular, quan-

ços devem centrar-se na identificação e atenuação dos ris-

do um requerente tiver apresentado factos e provas suficien-

cos em toda a cadeia de valor. Embora de âmbito transecto-

tes para apoiar a sua ação, a sociedade deve suportar o ónus

rial, deve permitir medidas ou especificações adicionais para

de esclarecer a natureza da sua relação com as entidades en-

setores, produtos ou atividades específicas, especialmente

volvidas no dano, e demonstrar que tomou todas as medidas

quando representam um elevado risco para os direitos hu-

razoáveis para evitar a ocorrência desse dano.

manos e o ambiente. Tais aditamentos não devem restringir

5.

Os Estados-Membros devem assegurar que as
obrigações acima referidas são aplicadas de for-

as obrigações previstas nesta legislação geral.
8.

ma consistente e que as vítimas têm acesso à reparação eficaz de danos.

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

As comunidades afetadas, incluindo os povos indígenas,

Os Estados-Membros devem pôr em prática medidas efica-

devem ter acesso fácil a mecanismos de reclamação e apre-

zes para assegurar o cumprimento das obrigações acima

sentação de queixas, em termos de linguagem, custo e dis-

mencionadas, bem como o acesso das vítimas a vias de

tância, e receberem reparação eficaz pelos danos sofridos.

recurso, incluindo o recurso judicial. As vítimas de violações
dos direitos humanos devem poder ter acesso a reparações eficazes ao abrigo das leis internacionais, comunitárias e nacionais. As autoridades administrativas e judiciais
competentes devem, conforme o caso, estar autorizadas a
fornecer um registo central para a elaboração de relatórios
anuais, investigar potenciais infrações, impor o cumprimento, facultar o acesso à reparação e penalizar ou sancionar
as infrações através de uma série de instrumentos. As autoridades administrativas devem poder agir por sua própria

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 Coerência de políticas.

iniciativa, e tanto as autoridades administrativas como judi-

A UE deve explorar a melhor forma de apoiar técnica e fi-

ciais devem poder agir com base numa queixa de terceiros,

nanceiramente os países produtores para catalisar o reco-

incluindo cidadãos comuns e, como tal, organizações da so-

nhecimento e a proteção dos direitos humanos através de

ciedade civil e sindicatos, através de canais seguros e aces-

reformas políticas, jurídicas e judiciais, bem como o financia-

síveis que impeçam e respondam à ameaça de represálias.

mento direto da segurança da posse da terra por parte de

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).

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 desenvolvimento (por exemplo, na agricultura,
nos transportes, em infraestruturas, nas alterações climáti-

A menos que o(s) requerente(s) opte(m) pelo contrário,

cas e na conservação) não afetam negativamente os titu-

quando o direito internacional privado exigir a aplicação

lares de direitos e territórios. Os avanços nestas áreas irão

da lei do Estado onde o dano ocorreu, as disposições desta

também contribuir para alcançar as metas da UE na respos-

nova legislação devem ser consideradas como obrigatórias

ta aos desafios que são colocados pelas crises ambientais,

e prevalecentes, em conformidade com Roma II.

de biodiversidade e das alterações climáticas.
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INCLUSIVIDADE
E MODELOS DE
NEGÓCIO INOVADORES
EMERGENTES
Um crítico atual da "era do desenvolvimento sustentá-

mal conseguiram interromper os padrões de pobreza e

vel" contemporâneo (Sachs, 2015158) argumenta que o

desigualdade persistentes (Ranieri and Ramos, 2013163;

desenvolvimento sustentável não tem um carácter trans-

Schoneveld and Zoomers, 2015164), e, em muitos paí-

formador, uma vez que não dá resposta às contradições

ses em desenvolvimento, as deficiências do mercado,

159

). O de-

dos governos e da sociedade civil continuam por resol-

senvolvimento sustentável não consegue ir além do PIB

ver (Mendoza and Thelen, 2008165). Reconhecendo os

e, pelo contrário, inclui o crescimento económico como

limites do que a intervenção pública pode alcançar na

meta (ODS 8) (Menton et al. 2020160). Considera-se que

era pós-liberalização, muitos governos e agências de

o ODS 8 viola os objetivos de sustentabilidade dos ODS

desenvolvimento começam a desafiar o setor privado a

(Hickel, 2019161). Isto reforça ainda mais o posiciona-

contribuir mais proativamente para soluções para estes

mento da influência do sistema económico no respeito

fracassos (Schoneveld, G. C., 2020166). Isto manifesta-

pelo desenvolvimento sustentável no modelo apresen-

-se claramente na Agenda de Desenvolvimento Pós-

do atual sistema económico (Matikainen, 2019

162

tado (Trollman & Colwill, 2021

).

2015 da qual surgiram os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), o Acordo de Paris e a Agenda de

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

Transição para Carbono Zero. Estas Agendas conside-

cessitamos de ter modelos de negócio inovadores. É, no

ram que as empresas, os governos e as organizações

entanto, indiscutível a necessidade de envolver as em-

da sociedade civil têm igual responsabilidade no cami-

presas. Na verdade, os esforços do passado para dar res-

nho da sustentabilidade para o futuro (Scheyvens et al.,

posta às causas da marginalização social e económica

2016167; Schoneveld, G. C., 2020).

158 Sachs, J. D. (2015). The age of sustainable development. Columbia University Press. 	
159 Matikainen, O. A. (2019). Sustaining the One-dimensional: an Ideology Critique of Agenda 2030 and the SDGs. 	
160 Menton, M., Larrea, C., Latorre, S., Martinez-Alier, J., Peck, M., Temper, L., & Walter, M. (2020). Environmental justice and the SDGs: from synergies
to gaps and contradictions. Ciências 0( 15), 6-1621. 	
161 Hickel, J. (2019). The contradiction of the sustainable development goals: Growth versus ecology on a finite planet. Sustainable Development,
27(5), 873-884. 	
162 Trollman, H., & Colwill, J. (2021). The imperative of embedding sustainability in business: A model for transformational sustainable development.
Sustainable Development. 	
163 Ranieri, R., & Almeida Ramos, R. (2013). Inclusive growth: Building up a concept (No. 104). Working Paper. 	
164 Schoneveld, G., & Zoomers, A. (2015). Natural resource privatisation in Sub-Saharan Africa and the challenges for inclusive green growth. International Development Planning Review, 37(1), 95-119. 	
165 Mendoza, R. U., & Thelen, N. (2008). Innovations to make markets more inclusive for the poor. Development policy review, 26(4), 427-458. 	
166 Schoneveld, G. C. (2020). Sustainable business models for inclusive growth: Towards a conceptual foundation of inclusive business. Journal of
Cleaner Production, 124062. 	
167 Scheyvens, R., Banks, G., & Hughes, E. (2016). The private sector and the SDGs: The need to move beyond ‘business as usual’. Sustainable Development, 24(6), 371-382. 	
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Não obstante, temos de reconhecer que é arriscado co-

para qualificar a agenda do crescimento em benefício

locar as empresas no centro das agendas do desen-

dos mais pobres, que emergiu das preocupações com os

volvimento sustentável. Sem alterar profundamente a

efeitos distributivos das dinâmicas do crescimento eco-

forma de funcionar das empresas, impulsionar o po-

nómico mundial (Kakwani and Pernia, 2000170).

tencial 'transformador' do setor privado pode servir
apenas para reforçar ainda mais os mecanismos neo-

Apesar das diferenças ideológicas em torno dos resul-

liberais que contribuíram, em primeira instância, para

tados distributivos pretendidos com o crescimento e da

as desigualdades sociais (Scheyvens et al., 2016). Uma

falta de consenso em relação à forma de o medir, uma

vez que muitas iniciativas de sustentabilidade empresa-

perspetiva comum é que o crescimento inclusivo é dis-

rial são frequentemente desenvolvidas nas margens e

tinto do crescimento a favor dos mais pobres, enfatizan-

respondem a sintomas do subdesenvolvimento e não às

do tanto o processo como o resultado do crescimento

suas causas profundas, é pouco provável que as estru-

(Ranieri e Ramos, 2013; Schoneveld e Zoomers, 2015).

turas que perpetuam a pobreza e a desigualdade sejam
quebradas (Utting, 2005168; Scheyvens et al., 2016). Para

Enquanto o crescimento a favor dos mais pobres se

que as empresas assumam o papel de agentes do de-

foca principalmente na redução da pobreza e da desi-

senvolvimento e invistam em soluções duradouras para

gualdade, o crescimento inclusivo também põe a tóni-

os mais pobres, os objetivos da sustentabilidade têm de

ca explicitamente na participação produtiva no cresci-

estar no cerne das suas operações. Por outras palavras,

mento através de um acesso às oportunidades que seja

os objetivos da sustentabilidade têm de integrar-se em

não discriminatório e redutor de desvantagens (Klasen,

todos os elementos essenciais do seu modelo de negócio

2010171; Ranieri and Ramos, 2013).

169

(Schaltegger et al., 2016

), (Schoneveld, G. C., 2020).
O conceito de desenvolvimento inclusivo emergiu como

Portanto, ser capaz de avaliar os vetores estratégicos e

narrativa compensadora do discurso sobre o crescimento

o desempenho real dos modelos empresariais no que diz

inclusivo, mais focado no rendimento (Schoneveld, G. C.,

respeito à inclusão e sustentabilidade no seu negócio prin-

2020). Inspirado em princípios de justiça social e am-

cipal é decisivo. Os decisores políticos, governos, a UE e as

biental, o discurso emergente sobre o desenvolvimento

agências multilaterais, bem como os investidores, têm de

inclusivo baseia-se no pressuposto de que, para equi-

ser capazes de avaliar se uma empresa em concreto me-

librar eficazmente os compromissos entre crescimento

rece a “licença de agente de desenvolvimento” ou se, pelo

económico e bem-estar (multidimensional) e/ou o am-

contrário, deve ser retirada do sistema económico. A exclu-

biente, o crescimento económico terá ver a sua impor-

são de um sistema económico já aconteceu no passado.

tância relativa reduzida (Gupta et al., 2015). Embora

Um bom exemplo foi a exclusão histórica, em vários merca-

adotando de forma semelhante uma perspetiva dupla

dos, das empresas de construção que insistiam em utilizar

de inclusividade focada nos processos e nos resultados

amianto nas suas práticas construtivas, apesar das provas

- embora mais centrada na participação na tomada de

científicas de que constitui um risco para a saúde humana.

decisões e nos processos de governança do que na economia - foi proposta uma definição mais abrangente de

A génese do conceito de
empresa inclusiva

inclusividade, que incorpora não só princípios de inclusão
social, mas também de inclusão ecológica e relacional
(Gupta and Vegelin, 2016172), (Schoneveld, G. C., 2020).

Com origem na política de desenvolvimento do início do

Embora a comunidade empresarial tenha adotado

segundo milénio, a inclusividade começou a ser utilizada

rapidamente uma abordagem em que os objetivos

168 Utting, P. (2005). Corporate responsibility and the movement of business. Development in practice, 15(3-4), 375-388. 	
169 Schaltegger, S., Hansen, E. G., & Lüdeke-Freund, F. (2016). Business models for sustainability: Origins, present research, and future
avenues. 	
170 Kakwani, N., & Pernia, E. M. (2000). What is pro-poor growth?. Asian development review, 18(1), 1-16. 	
171 Klasen, S. (2010). Measuring and monitoring inclusive growth: Multiple definitions, open questions, and some constructive proposals. 	
172 Gupta, J., & Vegelin, C. (2016). Sustainable development goals and inclusive development. International environmental agreements: Politics, law
and economics, 16(3), 433-448. 	
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económicos e de desenvolvimento se podem comple-

ambiente, por exemplo, a inclusão ambiental, a sustentabi-

mentar – as oportunidades comerciais podem ser explo-

lidade da cadeia de abastecimento, a resiliência climática

radas a partir de um envolvimento ativo e/ou ao serviço

e a criação de valor sustentável (Schoneveld, G. C., 2020).

da "base da pirâmide" (BdP), um conceito inspirado em
Prahalad e Hart (2002173) — a comunidade de desenvolvimento alinhou-se de modo mais direto com o crescimento inclusivo e os ODS. Isto inspirou a germinação
do conceito de Empresa Inclusiva ou Inclusive Business

O modelo de negócio de uma
empresa inclusiva

(IB), como uma das soluções possíveis para as falhas do

A fim de desenvolver uma definição mais abrangente de

mercado que impedem os grupos de baixo rendimento

Modelo de Negócio Inclusivo (MNI), devemos responder a

na economia de participarem de forma expressiva.

três questões críticas: i) inclusão para quê; ii) inclusão de
quem; e iii) inclusão em quê? Se aceitarmos que a inclusivi-

No entanto, continuamos à espera que apareça uma de-

dade implica tanto um resultado como um processo, a pri-

finição consensual e operacional de IB. Contudo, uma re-

meira questão está relacionada com o objetivo final do MNI

visão das definições utilizadas habitualmente permite

e as outras duas com os meios para atingir a inclusividade

identificar dois princípios diferenciadores e globalmente

(Schoneveld, G. C., 2020).

acordados. Primeiro, as definições mais recentes de IB do
G20 (2015174), da IFC (2018175) e do BAD (2020176) realçam a forma como as atividades/operações que contri-

Inclusividade para quê?

buem para a inclusividade devem integrar a atividade comercial principal e ser comercialmente viáveis. Em segundo

Na prática, entre as empresas que visam os grupos de

lugar, a maioria das definições destaca – de acordo com

baixos rendimentos, poucas são as que podem esperar

o crescimento inclusivo – como a IB integra pessoas e/ou

de forma razoável reforçar todos os tipos de inclusivida-

comunidades desfavorecidas, com baixos rendimentos, na

de. Pelo contrário, visam tipicamente oferecer uma so-

BdP e/ou desfavorecidas no lado da oferta e/ou da procura

lução mais útil e que responda a uma oportunidade de

da cadeia de valor. Embora estas divirjam da perspetiva de

negócio específica associada a um problema concreto

Prahalad e Hart (2002) mais orientada para o consumidor,

ignorado, mas que afeta um grupo específico de partes

algumas definições sugerem que uma sociedade pode ain-

interessadas (geralmente uma falha do mercado).

da ser considerada inclusiva se servir apenas os consumidores pobres (Schoneveld, G. C., 2020).

Embora este aspeto do modelo de negócio possa ser considerado inclusivo, porque oferece soluções para problemas

Estes princípios permitem uma margem grande de inter-

negligenciados e gera utilidade para grupos marginaliza-

pretação. Enquanto o desenvolvimento inclusivo e, em

dos, em que momento é que o valor que o negócio preten-

menor grau, o discurso do crescimento inclusivo giram ti-

de criar para os seus intervenientes constitui inclusividade

picamente em torno da obtenção de melhores rendimen-

e em que momento não é inclusividade? Isto levanta uma

tos, mais bem-estar e mais igualdade social, muitas orga-

questão importante, mas muito subjetiva e normativa, so-

nizações de desenvolvimento estão claramente a evitar

bre a profundidade e amplitude que os resultados da inclu-

definições de IB com objetivos de resultados operacionais

sividade visada devem ter (Schoneveld, G. C., 2020).

que poderiam facilitar a monitorização independente das
IB e reforçar a responsabilidade empresarial perante os

Se conceptualizarmos o MNI como um tipo de Modelo de

beneficiários pretendidos. Além disso, e de alguma forma

Negócio Sustentável, isso implica que o capital natural,

surpreendente, a maioria das definições dominantes ig-

social e económico devem, no mínimo, ser mantidos fora

noram sistematicamente as questões relacionadas com o

das fronteiras organizativas (Schaltegger et al., 2016.).

173 Prahalad and Hart, 2002. The fortune at the bottom of the pyramid. Strat. Bus., 26 (2002), pp. 1-14 	
174 G20 Development Working Group. (2015). G20 Inclusive Business Framework. United Nations Development Programme Istanbul International
Center for Private Sector in Development (UNDP IICPSD). 	
175 Kelly, S., Vergara, N., & Bammann, H. (2015). Inclusive business models. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Disponível
em: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Inclusive+Business
176 Asian Development Bank [ADB], 2020. Inclusive Business. Disponível em: https://www.adb.org/sites/default/files/what-is-inclusive-business.pdf
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Isto sugere que um MNI deve prever e articular como ten-

intencionais que decorrem do caminho para a criação de

ciona responder aos resultados acidentais, inclusivamen-

valor.

te através da introdução de salvaguardas sempre que
necessário. Isto é especialmente verdade para externalidades negativas diretas e resultados perversos associados à implementação do modelo de negócio; alguns dos
quais a sociedade pode antecipar a priori e contabilizar
na conceção (inicial) do modelo de negócio. Mais difíceis

Inclusão de quem?
Grupos de indivíduos com baixos rendimentos, pobres,
vulneráveis e marginalizados

de prever são as externalidades negativas indiretas que
podem emergir da execução do modelo de negócio. Por

Normalmente as definições e métricas de medição da

exemplo, as famílias que utilizam o seu rendimento adi-

pobreza dependem do território e do país. Tanto as mé-

cional para construir a sua base de ativos podem optar

tricas locais como globais são insuficientes para com-

por investir em terrenos, contribuindo assim para a inten-

parar eficazmente os ambientes sociais e económicos.

sificação de conflitos fundiários locais e a pressão sobre

Existe a mesma dificuldade em classificar os indivíduos

ecossistemas frágeis. Estas reflexões podem levantar

mais vulneráveis e marginalizados. Contextos étnicos,

uma questão importante sobre os limites da responsabili-

culturais, religiosos e ambientais diferentes determinam

dade empresarial (Schoneveld, G. C., 2020).

vários níveis de vulnerabilidades, que são difíceis de traduzir num modelo de negócio.

Uma forma possível de diferenciar as consequências involuntárias pelas quais uma empresa é e não é respon-

Embora diferentes organizações e sistemas jurídicos

sável é aplicar o conceito da teoria da mudança do "limite

definam tais grupos de maneiras diferentes, os grupos

177

). Embora ti-

com este estatuto tendem a incluir jovens, mulheres,

picamente aplicados à programação do desenvolvimen-

idosos, deficientes, minorias raciais, étnicas e religiosas,

to, ao articular a forma como o valor é criado e os inputs

migrantes, desempregados, prisioneiros, famílias mono-

são transformados em outputs e resultados, os mode-

parentais, sem-abrigo, agricultores e pobres (Chapman

los de negócio são muitas vezes baseados em algo se-

and Carbonetti, 2011179). Como esta lista está cons-

melhante a uma teoria da mudança. No âmbito de uma

tantemente a expandir, “o conceito de ‘vulnerabilidade’

teoria da mudança, o limite máximo de responsabilidade

deixa de ser útil porque, se todos são vulneráveis, então

é habitualmente fixado no cruzamento entre a esfera de

ninguém é vulnerável”, (Wrigley and Dawson, 2016, p.

controlo e influência de uma organização e a sua esfe-

204). Embora estes conceitos ainda sejam importantes

ra de interesse. Os resultados decorrentes da esfera de

(nomeadamente por não homogeneizarem os ‘pobres’ e

controlo e influência de uma organização são os únicos

não reduzirem a pobreza a simples indicadores mone-

que esta necessita de monitorizar realisticamente e pelos

tários), tendem a ser demasiado subjetivos para serem

de responsabilização" (Taplin et al., 2013

178

quais poderá ficar com os créditos (Tsui et al., 2014

).

As externalidades diretas e os resultados perversos ten-

utilizados na criação de Modelos de Negócio Inclusivos
consistentes (Schoneveld, G. C., 2020).

dem, portanto, a situar-se dentro da esfera de controlo e
influência, enquanto as externalidades indiretas estão na

A utilidade do conceito de rendimento de subsistência

esfera de interesses (Schoneveld, G. C., 2020).
Rendimento de subsistência é um conceito recente que
Para garantir eficácia e legitimidade, um Modelo de

pretende traduzir em parte o grau de privação, vulnera-

Negócio Inclusivo deve demonstrar como a empre-

bilidade e marginalização vivenciados. Define-se como

sa pretende monitorizar e gerir as consequências não

"o rendimento líquido anual necessário para que um

177 Taplin, D., Clark, H., Collins, E., & Colby, D. (2013). Technical papers: a series of papers to support development of theories of change based on
practice in the field. ActKnowledge and the Rockefeller Foundation: New York, USA.
178 Tsui, J., Hearn, S., & Young, J. (2014). Monitoring and evaluation of policy influence and advocacy. London: ODI Working paper, 395. Disponível em:
https://cdn.odi.org/media/documents/8928.pdf
179 Chapman, A. R., & Carbonetti, B. (2011). Human rights protections for vulnerable and disadvantaged groups: The contributions of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Hum. Rts. Q., 33, 682.
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agregado familiar num determinado lugar possa proporcionar um nível de vida digno a todos os membros
desse agregado familiar” (Living Income Community of
Practice, 2020180). Os elementos de um nível de vida
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Definição de Modelos de Negócio
Inclusivos

digno estão estreitamente relacionados com os ODS e

Com base na análise das questões anteriores, George

incluem a água, a alimentação, a educação, os cuidados

Schoneveld (2020, p. 8) apresenta a seguinte definição de

de saúde e acontecimentos inesperados, etc. Com ênfa-

Modelo de Negócio Inclusivo: “Um tipo de modelo de negó-

se numa vida digna e confortável, o rendimento de sub-

cio sustentável que procura envolver produtivamente gru-

sistência coloca a fasquia significativamente mais acima

pos de baixo rendimento na cadeia de valor ao apresentar

do que a maioria das medidas tradicionais de pobreza,

soluções para problemas negligenciados.” Relativamente

que muitas vezes medem apenas as necessidades de

aos três elementos constitutivos do modelo de negócio, tal

subsistência e sobrevivência. Ao considerar explicita-

implica que:

mente todos os elementos do agregado familiar, o conceito também mede o grau de marginalização da família

I.

A proposta de valor de um Modelo de Negócio
Inclusivo reflete qual o valor criado, para que

e os riscos de vulnerabilidade ao equacionar aconteci-

tipos de grupos de baixo rendimento e através

mentos inesperados (Schoneveld, G. C., 2020).

de que tipos de soluções oferecidas, bem como
a forma como se pode retirar uma vantagem
competitiva desse processo.

Inclusão em quê?
A maioria das definições sublinha que uma empresa inclusiva ‘integra’ os seus grupos alvo na cadeia de valores.
Embora o discurso do crescimento inclusivo, pelo contrário, tenda a concentrar-se no emprego, participação
ou envolvimento produtivo, os princípios fundamentais
de ambos os conceitos são semelhantes; nomeadamente, que os grupos com poucos rendimentos participem
e contribuam ativamente para o desenvolvimento económico, ao invés de serem apenas beneficiários (Klasen,
2010). A participação produtiva implica normalmente
realizar atividades que contribuam para a produção de
bens e serviços (Morrow-Howell and Wang, 2013181).
Da mesma forma, a integração em cadeias de valor
(globais) sugere a participação ativa de grupos de baixo
rendimento em atividades que vão desde a conceção de
um produto específico até à sua utilização final (Gereffi
and Lee, 2012182). Isto inclui a conceção, produção, comercialização, distribuição e apoio ao consumidor final.
Com base nestas interpretações, os MNI podem ser
considerados como modelos de negócio que criam valor para grupos de baixo rendimento, permitindo-lhes
realizar atividades que contribuem para a produção

II.

O sistema de criação de valor e de fornecimento
de um MNI reflete a forma como uma empresa
tenciona criar valor. Com base na teoria da
mudança, um Modelo de Negócio Inclusivo
articula os mecanismos através dos quais o
valor será criado e monitorizado e os tipos de
parcerias e de rede de valor necessários para
o fazer eficazmente. Esta teoria da mudança
incorpora

explicitamente

consequências

acidentais antecipáveis decorrentes do percurso
de criação de valor. Descreve ainda a forma
como os principais beneficiários serão visados
e como será garantida a não discriminação.
III. O sistema de captação de valor de um Modelo
de Negócio Inclusivo descreve em pormenor a
forma como tenciona captar valor económico
para si através da criação de valor para as
partes interessadas. Além disso, estabelece
como o valor económico captado será investido
no aprofundamento e/ou alargamento da
criação de valor.

de bens ou serviços ao longo de um ou vários pontos
numa cadeia de valor (Schoneveld, G. C., 2020).

180 Living Income Community of Practice, 2020. Living Income Community of Practice - The concept Disponível em: https://www.living-income.com/
the-concept
181 Morrow-Howell, N., & Wang, Y. (2013). Productive engagement of older adults: elements of a cross-cultural research agenda. Ageing International,
38(2), 159-170.
182 Gereffi, G., & Lee, J. (2012). Why the world suddenly cares about global supply chains. Journal of supply chain management, 48(3), 24-32. 	
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Uma empresa inclusiva é mais do
que o seu modelo de negócio

tanto os processos como os resultados numa definição
de Negócios Inclusivos (Schoneveld, 2020).

Tal como afirmou George Schoneveld (2020), grande

Por conseguinte, Schoneveld (2020, p. 10) introduz a se-

parte das definições realçam que os empresários e as

guinte definição de Empresa Inclusiva:

empresas sociais destacam-se das suas homólogas convencionais ao colocarem a missão social acima dos ou-

“Qualquer tipo de entidade comercial autossusten-

tros objetivos da organização (Defourny and Nyssens,

tado com um Modelo de Negócio Inclusivo, que cria

2017183). Consequentemente, o conceito é delimitado

valor líquido para os grupos de pessoas com baixos

principalmente pela intenção dos agentes. Uma exceção

rendimentos”. Para se tornar num autêntico Negócio

notável são Martin e Osberg (2007184), que veem o em-

Inclusivo, uma empresa deve assegurar que:

preendedorismo social como um "termo ex post, porque
as atividades empresariais requerem algum tempo an-

I.

lor estão totalmente integradas e consideradas

tes que o seu verdadeiro impacto seja evidente” (p. 30).

no seu Modelo de Negócio Inclusivo.

Defourny e Nyssens (2017) sugerem também que a caraterização ex ante de uma empresa como social pode ser
problemática. Não se pode determinar se uma empresa

II.

no caminho para a criação de valor.

social (por exemplo, a primazia da missão social) sem prie Nyssens, 2017), sobretudo em empresas com fins lucra-

III. O valor criado pela empresa permite-lhe manter
as suas atividades sem haver lugar a contribui-

tivos sem restrições à distribuição de lucros e/ou estrutu-

ções caritativas.

ras de governança participativa (Schoneveld, 2020).
Além disso, determinar se existe ou não inclusão com

O valor líquido criado para grupos de baixos
rendimentos não é anulado pelo valor destruído

corresponde à qualidade diferenciadora de uma empresa
meiro questionar criticamente as suas práticas (Defourny

As suas atividades e parcerias de criação de va-

IV. A maior parte do excedente económico é reinvestido no alargamento e/ou aprofundamento

base unicamente no modelo de negócios de uma em-

da criação de valor.

presa presta um mau serviço ao discurso de desenvolvimento do qual imanou o (Modelo de) Negócio

Em nossa opinião, esta definição ainda carece de uma de-

Inclusivo. Não obstante as ideologias díspares entre

finição de criação de valor. Para cumprir a atual agenda

desenvolvimento inclusivo e crescimento inclusivo, am-

de desenvolvimento (ODS e Transição Climática), a cria-

bos encaram a inclusividade como um processo e um

ção de valor tem de respeitar um resultado com um valor

resultado. A mera adoção de um modelo de negócio

triplo: valor social, valor económico e valor ambiental. Os

que visa integrar grupos de baixo rendimento na ca-

compromissos e externalidades involuntárias devem:

deia de abastecimento de uma empresa não se traduz necessariamente em resultados positivos. A inclusão pode ser adversa quando a ação individual é
restringida e surgem novas estruturas de dependência, privando assim não só os grupos de baixo rendimento dos ganhos materiais, mas também agravando
possivelmente a pobreza, a vulnerabilidade e o en-

V.

Ser geridos com cuidado para garantir uma
abordagem que não provoca danos e oferece
salvaguardas;

VI. Evitar a deslocação de externalidades (por
exemplo, para outras comunidades); e

dividamento (McCarthy, 2010185; Oya, 2012186). Com
base nisto, existem razões imperiosas para considerar

183 Defourny, J., & Nyssens, M. (2017). Fundamentals for an international typology of social enterprise models. VOLUNTAS: International Journal of
Voluntary and Nonprofit Organizations, 28(6), 2469-2497.
184 Martin, R. L., & Osberg, S. (2007). Social entrepreneurship: The case for definition. Available at: https://www.ngobiz.org/picture/File/Social%20
Enterpeuneur-The%20Case%20of%20Definition.pdf
185 McCarthy, J. F. (2010). Processes of inclusion and adverse incorporation: oil palm and agrarian change in Sumatra, Indonesia. The Journal of peasant studies, 37(4), 821-850.
186 Oya, C. (2012). Contract farming in sub‐Saharan Africa: A survey of approaches, debates and issues. Journal of Agrarian Change,
12(1), 1-33. 	
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VII. Prestar

contas

e

oferecer

compensação

quando surjam consequências involuntárias
que são da sua responsabilidade.
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Os empresários locais estão a promover mudanças
positivas significativas. Nancy Abeiderrahmane criou
a indústria leiteira da Mauritânia praticamente a partir do nada. Atualmente, Tiviski Dairy abastece-se

Neste sentido, propomos a seguinte definição: um

de leite de camelo proveniente de mil criadores. No

Negócio Inclusivo é «Qualquer tipo de entidade co-

Quénia, David Kuria fundou a Ecotact, uma empresa

mercial autossustentada com um Modelo de Negócio

social que presta serviços de saneamento. Hoje em

Inclusivo que cria valor líquido sustentável para gru-

dia as Ikotoilets da Ecotact servem aproximadamente

pos de baixos rendimentos, gere adequadamente as

50.000 habitantes de bairros degradados. A Eduloan

externalidades, é responsável e oferece compensações

da África do Sul, fundada por Johan Wasserfal e Jan

quando surgem consequências involuntárias que são

Kitshoff, pretende “desenvolver o potencial” da sua

da sua responsabilidade.»

base de clientes e já concedeu empréstimos para educação a mais de 600.000 estudantes do ensino superior. A iniciativa Growing Inclusive Markets do PNUD

Um ambiente e parcerias propícias
com atores sociais envolvidos na
comunidade são fundamentais
para as empresas africanas
inclusivas

registou dezenas de exemplos de negócios inclusivos,
que podem ser consultados na sua base de dados online (UNDP IBReport ).
As empresas inclusivas podem contribuir diretamente
para o cumprimento dos ODS. Muitas empresas inclusivas fornecem bens e serviços a pessoas com baixos

As empresas inclusivas oferecem às pessoas de baixo

rendimentos que são seus clientes. Melhor acesso à

rendimento o acesso a oportunidades de rendimen-

educação, cuidados de saúde, água potável e ener-

to, bens e serviços básicos, e escolhas. Além disso, as

gia, bem como à comunicação e serviços financeiros

empresas inclusivas estão frequentemente associadas

melhora o bem-estar e a produtividade dos clientes.

a práticas comerciais “ecológicas” que conservam re-

Outras empresas inclusivas criam empregos e rendi-

cursos e protegem o ambiente. Vários exemplos bem

mentos ao trabalharem com pessoas com baixos ren-

conhecidos na África subsariana revelam não só que

dimentos como produtores, fornecedores, empregados

esta mudança de paradigma é possível, mas também

e empresários. O quadro a seguir apresenta exemplos

que é lucrativa e benéfica para diversas categorias de

de como as empresas inclusivas podem ajudar a rea-

intervenientes. Por exemplo, os serviços de pagamento

lizar os ODS. Capacitar e apoiar proativamente mu-

móvel M-Pesa abrangem 15 milhões de pessoas só no

lheres e jovens empresários desfavorecidos a gerirem

Quénia e outros serviços de pagamento móvel do gé-

negócios lucrativos de sucesso é um fio condutor dos

nero têm assegurado a milhões de africanos em todo o

negócios inclusivos. Estes exemplos ilustram que a

continente, incluindo em zonas rurais, o acesso a ser-

abundância de inovação permite às empresas inclu-

viços financeiros. O Equity Bank presta serviços ban-

sivas criar valor, enquanto a abordagem “business as

cários e de crédito a 8 milhões de clientes no Quénia,

usual” de outras empresas tem tido menos sucesso.

Uganda, Tanzânia, Ruanda e Sudão do Sul. O fabricante de cervejas da África do Sul SAB Miller abastece-se
de ingredientes fornecidos por 50.000 pequenos proprietários da Zâmbia, Zimbabué, Sudão do Sul, Uganda,
Moçambique e Tanzânia (UNDP IBReport187).

187 UNDP. (n.d.). Realizing Africa’s Wealth - Building Inclusive Businesses for Shared Prosperity. UNDP in Africa. Retrieved May 8, 2021, from https://
www.africa.undp.org/content/rba/en/home/about-us/AFIM/ibreport.html
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QUADRO 8
Exemplos de como as empresas inclusivas contribuem para os ODS
Ao contratar agricultoras, a Cooperativa agrícola IMAI (África do Sul) ajuda
a reduzir o desperdício alimentar e a criar oportunidades de produção e
comercialização de picles vegetais “atchar” produzidos a partir de produtos
hortícolas em excesso. Case Study em: https://seed.uno/articles/case-studies/
case-study-imai-farming-cooperative
A Tunza é uma rede de franquias na área da saúde que melhora a qualidade dos
serviços de saúde prestados no Quénia. As 316 clínicas e maternidades e 300
trabalhadores de proximidade na comunidade são responsáveis por cerca de 5.000
consultas por dia. Informação detalhada no Relatório de Atividades da Tunza:
https://globalhealthsciences.ucsf.edu/sites/globalhealthsciences.ucsf.edu/files/pub/
tunza-report.pdf
A Omega Schools no Gana proporciona educação primária e secundária a mais de
20.000 alunos em 38 escolas no país. Por uns acessíveis 113 dólares americanos por
ano, as crianças recebem uma refeição quente por dia, dois uniformes, uma mochila
e cadernos, além das aulas propriamente ditas. Os resultados da aprendizagem são
significativamente melhores do que os de outras escolas em contextos semelhantes
Website: https://omega-schools.com/about
A Mobisol instalou mais de 16.900 sistemas solares domésticos na Tanzânia e no
Ruanda desde 2010, a uma média de 3.000 por mês. Os sistemas são acessíveis graças
ao sistema de pré-pagamento móvel. As famílias beneficiam de ar limpo e melhor
iluminação, enquanto se estima que cerca de 8.300 toneladas de CO2 de emissões
tenham sido evitadas. Mais detalhes em: https://engie-energyaccess.com/about
A Tiviski é uma empresa de laticínios da Mauritânia. Recolhe leite de camelo, vaca e
cabra de centenas de criadores em Nouakchott. A empresa gera uma fonte segura de
rendimento para estes pastores e apoia-os com serviços veterinários e aconselhamento.
Mais informações disponíveis em: https://www.tiviski.com/index1.php?lang=eng

O M-PESA é o serviço de pagamentos móveis da Safaricom no Quénia. Por um pequeno
custo, os utilizadores dos serviços móveis podem receber, transferir e levantar dinheiro
em todo o país. Mesmo em bairros de lata e aldeias rurais, onde anteriormente as
pessoas dependiam inteiramente de dinheiro vivo, os utilizadores podem agora guardar,
pagar contas e enviar e receber remessas com segurança e facilidade. Vinte milhões
de pessoas estão registadas no serviço no Quénia. O M-PESA alargou a outros países,
abrindo o caminho a mais serviços de pagamento móvel em todo o mundo. Mais
informações em: https://www.safaricom.co.ke/personal/m-pesa/m-pesa-home

Adaptado de: UNDP Inclusive Business in Africa188 and Norese, et al. 2021189.

188 UNDP (n.d). Inclusive Business in Africa. UNDP in Africa. Retrieved May 8, 2021, from https://www.africa.undp.org/content/rba/en/home/about-us/
AFIM/inclusive-business-in-africa0.html
189 Norese, M. F., Corazza, L., Bruschi, F., & Cisi, M. (2021). A multiple criteria approach to map ecological-inclusive business models for sustainable
development. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 28(1), 75-91.  	
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Ambiente facilitador e
ecossistema favorável
No entanto, para superar as condições de mercado desafiantes típicas das comunidades de baixos rendimentos, as
empresas inclusivas necessitam de um ambiente favorável.
Um ecossistema comercial inclusivo reporta-se a uma rede
de atores interligados, interdependentes, cujas atividades
viabilizam o sucesso das empresas e geram impacto a es-

•
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Investimento para providenciar o apoio financeiro
que permite às empresas aventurarem-se em mercados desafiantes de baixo rendimento;

•

Apoio à implementação, para assegurar a logística, transação, comercialização e comunicação, e
serviços de apoio às microempresas que permitam
às empresas inclusivas funcionar em diversos ambientes dinâmicos (UNDP IBReport).

calas cada vez mais amplas. De acordo com o PNUD, um
Ecossistema Facilitador de Atividade Comercial Inclusiva

A figura seguinte apresenta uma visão mais alargada de

precisa de ter quatro funções primárias de suporte:

um ecossistema comercial inclusivo, desde os conceitos e

•

Informação, para dotar as empresas da sensibilização, conhecimento, tecnologia e know-how
necessários para operar em mercados de baixo
rendimento;

•

Incentivos, para dar às empresas o impulso para se
envolverem com as comunidades de baixo rendimento, recompensando as externalidades positivas
e reduzindo o custo de fazer negócio;

as barreiras, aos vetores e as estratégias de apoio.
Contudo, para desenvolver tais ecossistemas favoráveis,
é importantíssimo que governos, empresários locais africanos, investidores africanos e internacionais e doadores
internacionais sejam capazes de funcionar dentro de um
quadro de "desenvolvimento da licença para operar", distinguindo e construindo a capacidade de avaliar o papel
dos efeitos sociais e ambientais da atividade comercial
inclusiva. Caso contrário, o risco de "lavagem social" irá
somar-se ao risco atual de "lavagem verde" na implementação da agenda do Desenvolvimento Sustentável.

FIGURA 29
Visão de um ecossistema comercial inclusivo

Fonte: (Wirtz et al., 2015190)

190 Wirtz, M., Volkmann, C., University of Wuppertal; Germany. (2015, August 7). Social entrepreneurial ecosystems as a means for creating sustainable urban development. University of Western Sydney. https://isscbookofblogs.pressbooks.com/chapter/social-entrepreneurial-ecosystems-as-a-means-for-creating-sustainable-urban-development/
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Cooperação e parcerias
como principal estratégia de
negócio para uma empresa
inclusiva: Estudo de caso de 15
empresas africanas
Numa análise multidimensional, foram estudadas 15 organizações empresariais inclusivas de países africanos,
incluindo Moçambique, África do Sul, Quénia e Gana.
Uma das conclusões mais consistentes foi o valor das

mais vulneráveis confiam, é essencial para os empresários construírem negócios inclusivos de longa duração e
com efeitos sustentáveis.

Recomendações para as políticas
de apoio às empresas inclusivas
com vista ao desenvolvimento
sustentável

parcerias. Todas as empresas utilizam profusamente a

É essencial estabelecer o que se pretende por Empresa

colaboração e parcerias com terceiros, as quais são extre-

Inclusiva se a comunidade internacional para o desen-

mamente importantes para alcançar escalabilidade e ex-

volvimento estiver seriamente empenhada em envolver

pandir para outros mercados, mas também para adquirir

as empresas privadas como "agentes de desenvolvimen-

e transferir conhecimentos, bem como para produzir valor

to". Nessa medida, uma extensão do conceito de licença

social e ambiental positivo para as partes interessadas de

para operar e a licença social para operar pode ser en-

baixos rendimentos. As redes analisadas envolvem vários

quadrada como “Licença para Operar como Agente de

tipos de relações comerciais que incluem:

Desenvolvimento” 191. Uma ferramenta deste tipo poderá

•

Questões económicas, entre a organização e os
seus parceiros comerciais;

•

Conhecimento e especialização técnica, entre a
organização e as universidades, agências, centros
de investigação ou fundações (apoio técnico, testes de qualidade, avaliação dos recursos naturais
ou vulnerabilidade climática);

•

•

Preocupações sociais, entre alguns parceiros e
as partes interessadas de baixo rendimento com
as quais a organização se relaciona como clientes (em processos de formação que integram mulheres, agricultores ou jovens, muitas vezes como
vendedores; envolvimento dos clientes em projetos
e cocriação de ações inovadoras que geram a sua
autonomia ou estimulam a cooperação e criação
de redes locais; ações que facilitam a confiança
das comunidades locais, melhoram a comunicação e asseguram a transparência);
Preocupações ambientais, entre a organização,
os seus clientes e alguns parceiros (formação sobre os riscos climáticos e medidas de adaptação,
serviços e apoio técnico, ou a promoção e/ou gestão de projetos comunitários) (Norese, et al. 2021).

A promoção da participação das comunidades locais e as

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 financeira e outras ferramentas políticas (por exemplo, políticas fiscais).
Em concreto, recomendamos à UE e respetivos EstadosMembros que liderem nos seguintes aspetos192:
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 com os
princípios fundamentais de boa governança em matéria
de ambiente e assuntos sociais e as boas práticas de
desempenho, incluindo a inclusividade.
-

O instrumento, que designamos por "Licença
para Operar 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 públicos 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.

parcerias com agentes sociais locais, nos quais os grupos
191 Este conceito está a ser proposto pelos autores deste relatório. 	
192 Algumas recomendações políticas foram retiradas da CONCORD, a Confederação Europeia das ONG. Ver: CONCORD, 2020. “REBUILDING BETTER with sustainable and inclusive business models”, Documento de trabalho – Julho de 2020. Disponível em: https://concordeurope.org/resource/
rebuilding-better-with-sustainable-and-inclusive-business-models/. Contudo, apelamos a uma adesão mais vinculativa, propondo a "Licença
para Operar como Agente de Desenvolvimento" como uma ferramenta concreta para ajudar os decisores a utilizar instrumentos políticos concretos que incentivem as empresas privadas a participar no desenvolvimento.
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-

Incluir países parceiros do Sul e organizações e
redes locais, regionais e globais da sociedade
civil como parceiros na monitorização do cumprimento societário da Licença de Funcionamento
como Agente de Desenvolvimento.

Assegurar o acesso ao financiamento de empresas sustentáveis e inclusivas195:
-

Os instrumentos de investimento externo da UE
e dos Estados-Membros, tais como o Plano de
Investimento Externo da UE, que visam apoiar
os atores do setor privado nos países parceiros, devem concentrar-se principalmente no
apoio às empresas sustentáveis e inclusivas
que estão alinhadas e cumprem os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável e o Acordo de Paris.

-

Os instrumentos de financiamento externo da
UE, por exemplo o Instrumento de Vizinhança,
Desenvolvimento e Cooperação Internacional
(IVDCI), os orçamentos nacionais para apoio ao
desenvolvimento, os programas de cooperação
para o desenvolvimento e as estratégias de Aid
for Trade, devem promover e envolver os atores
empresariais sustentáveis e inclusivos na conceção, implementação, monitorização e avaliação dos programas, tendo em conta as suas
especificidades.

Monitorizar o apoio às empresas sustentáveis e inclusivas e os seus efeitos193.
-

-

-

As ferramentas de monitorização dos instrumentos de ação externa da UE e dos seus EstadosMembros devem incluir indicadores quantitativos
e qualitativos do apoio a modelos empresariais
sustentáveis e inclusivos, bem como recolher
provas de como os projetos financiados ajudam
a levar a Agenda 2030 e o Acordo de Paris a
bom porto. O impacto positivo do desenvolvimento das comunidades locais deve ter prioridade sobre a alavancagem financeira ou o retorno
dos investimentos.
Divulgar boas práticas sobre a forma como estes atores contribuem para o desenvolvimento
sustentável e como a diversificação dos modelos
empresariais contribui para uma maior estabilidade económica, ao mesmo tempo que responde
a objetivos ambientais e sociais importantes.
Acolher as organizações e redes locais, regionais e globais da sociedade civil como parceiros na fiscalização da aplicação de instrumentos e políticas de ação externa da UE e dos
Estados-Membros.

Ajudar a impulsionar as empresas sustentáveis e inclusivas:
-

Acrescentar sistematicamente uma secção ou
pilar à atividade comercial social e inclusiva em
todas as cimeiras empresariais entre a UE e
África e outras cimeiras empresariais semelhantes patrocinadas pela UE.

-

Equacionar as necessidades e interesses das
pequenas empresas sustentáveis e inclusivas ao
negociar acordos comerciais e evitar colocá-las
em situações de concorrência desleal.

-

Conceber na UE e nos países parceiros processos
de contratação pública que favoreçam empresas
sustentáveis e inclusivas por meio das práticas
e da legislação sobre os contratos públicos, por
exemplo, aplicando critérios de ponderação nos
cadernos de encargos ou mostrando flexibilidade relativamente às quantidades e prazos, como
já fazem várias entidades adjudicantes na UE.

-

Assegurar que os tratados de investimento e os
mecanismos de proteção dos investidores não
impedem os países parceiros de favorecer empresas sustentáveis e inclusivas.

-

Facilitar a cooperação transfronteiriça entre diferentes empresas sustentáveis e inclusivas para
lhes permitir expandir as suas atividades e aumentar ainda mais a sua resiliência.

Mapear as empresas sustentáveis e inclusivas, avaliar o
contexto em que operam e ajudar a criar um ambiente
propício para elas nos países parceiros194:
-

Promover um ambiente favorável às empresas sustentáveis e inclusivas nos países parceiros, permitindo-lhes que manifestem as suas preocupações
ou integrando-as, se for caso disso, nos diálogos
políticos com os governos parceiros, e promovendo
o papel que as empresas centradas nas pessoas
desempenham para alcançar os ODS.

-

Afetar verbas para assistência técnica e capacitação para apoiar os governos dos países parceiros no desenvolvimento de quadros legais e
regulamentares adequados ao desenvolvimento
de empresas sustentáveis e inclusivas.

193 Ibidem.
194 Ibidem.
195 Ibidem.
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RECOMENDAÇÕES
Reduzir o risco da execução da
Transição Verde em África ser
prejudicada pela dívida
-

Reconhecer

que

o

efeito

simultâneo

Obrigações Verdes mais
fortes em África
-

to de capacidades dos intervenientes com a

da

apoio na formação, diálogo, cooperação, in-

Pandemia e das Emergências Climáticas é um

vestigação e investimento em dados e partilha

acontecimento extraordinário, pelo que são ne-

do conhecimento.

cessárias medidas extraordinárias para evitar
que as dívidas soberanas dos países africanos
provoquem um descalabro continental.
-

-

comprometeram no âmbito do Acordo de Paris

ca e financeira.
-

-

Os países da UE devem cumprir com o financiamento assumido no âmbito dos acordos de financiamento climático e canalizar os fundos restantes

gras nacionais.
-

atual Taxonomia da UE e a norma EU GBS ao
contexto africano.

os países em desenvolvimento deve centrar-

-

-

Investigar e testar incentivos fiscais para esti-

Mitigação (que é mais facilmente financiada

mular o interesse e a procura de obrigações ver-

com instrumentos de mercado).

des em África.

Na próxima COP, a UE deve encorajar as par-

-

Adaptar e aplicar os critérios dos “tons de ver-

tes a aceitarem um conjunto fixo de regras e

de” à avaliação dos projetos que aguardam

normas ao abrigo da Convenção Quadro das

financiamento.

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 UE deve considerar trabalhar com as partes
interessadas africanas com vista a adaptar a

O financiamento multilateral e bilateral para
-se cada vez mais na Adaptação do que na

As diretrizes devem ser o mais simples e robustas que for possível.

num ciclo de pobreza relacionado com a dívida.
-

Não existe um quadro universal único que possa satisfazer todos os contextos africanos.

para subvenções, e não empréstimos que encerrarão ainda mais as nações em desenvolvimento

Envolver os intervenientes locais na conceção
e aplicação de diretrizes, regulamentos e re-

sem uma ajuda substancial das nações desenvolvidas, especialmente da União Europeia.

As agências multilaterais devem facilitar o processo de capacitação ao prestarem ajuda técni-

Reconhecer que a maioria dos países africanos
não poderá implementar as NDC com que se

Investir no conhecimento e no desenvolvimen-

Os países da UE não podem esquecer 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.

-

A UE deve liderar os esforços internacionais
para enfrentar a insustentabilidade das dívidas soberanas africanas, apoiando a redução
da dívida injusta a fim de criar espaço para
novos investimentos verdes e promover uma
transição justa.
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Melhorar a transparência e a adicionalidade das Obrigações Verdes
-

A UE deve assumir a liderança na criação e aprovação de um quadro político para a medição e
comunicação adequada das emissões de GEE
em projetos financiados com Obrigações Verdes.

-

As normas UE das Obrigações Verdes (EU
GBS) são um excelente ponto de partida para
a promoção de transparência e divulgação
de informação sobre os projetos.

-

As políticas públicas devem de obrigar os emitentes de obrigações verdes a definir e executar
um conjunto de indicadores de impacto comuns
baseados na ciência (incluindo metodologias de
determinação, metas de redução das emissões
de GEE, etc.).

Melhorar o financiamento da
transição
-

-

Incentivar abordagens às classificações de projetos por “tons”, em vez das metodologias tradicionais de classificação como preto ou branco.
Implementar uma transição participativa progressiva da adesão voluntária para a obrigatoriedade de normas EU GBS (ou da mesma natureza) pelos emitentes nos mercados europeus.

pobres e marginalizadas do mundo (alimentação, água, energia e infraestruturas);
•

-

Promover uma Abordagem Centrada nos mais
Pobres para a Gestão do Planeta, incluindo:
•

Implementar quadros institucionais internacionais centrados especificamente no
apoio aos interesses dos mais pobres;

•

Reconhecer que as políticas a favor dos
mais pobres são igualmente cruciais para
assegurar a integridade dos sistemas socio-ecológicos locais;

•

•

Facilitar amplas coligações sociais a fim
de transitar de um sistema económico
atual, baseado no consumo excessivo
para uma abordagem de justiça planetária
mais inclusiva;
Canalizar o investimento (público e privado) para setores-chave que são centrais
para garantir a dignidade das maiorias

A União Europeia e as Nações Unidas devem
tomar as medidas necessárias para assegurar a
representação das maiorias pobres e marginalizadas em todos os níveis de entidades locais,
nacionais e supranacionais.

Implementação de critérios éticos
para a escolha de Políticas de
Transição
-

Os decisores políticos devem selecionar as opções políticas a implementar com base na "justiça", "potencial político transformador" e "eficácia esperada".

-

Uma política de transição deve ter em conta
as especificidades dos agentes (características
culturais, capacidades individuais e institucionais, expetativas, etc.). Não existem soluções
prontas uniformizadas.

-

As respostas de uma política de transição devem
ser adequadas ao tipo de perda incorrida e devem ter em conta a distribuição dos custos necessários para financiar a sua implementação.

-

A assistência centrada nas empresas ajudará a
alcançar as metas de política climática a curto
prazo, mas aprofundará as disparidades nas
sociedades, pelo que a sustentabilidade a longo
prazo exigirá um enfoque nas pessoas.

-

Aos investidores compete integrar, quanto antes, os princípios de “Transição Justa” na sua
política de investimento responsável e de com-

Em direção a uma Transição Justa
-

Implementar um apoio internacional eficaz
e assegurar que as ajudas e o investimento internacionais não são canalizados para
servir os interesses das grandes multinacionais e elites no Norte e no Sul Globais.

bate às alterações climáticas.

Verdadeira Governança
Corporativa Sustentável
-

O mapeamento e a rastreabilidade das cadeias
de valor são as bases absolutas de qualquer solução que nos leve a implementar um sistema
de responsabilização funcional para as empresas, pelo que a UE deve promover mais investigação e iniciativas-piloto nestas áreas.
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-

-

As autoridades competentes devem ser capazes de realizar as investigações que considerarem necessárias, ou em resposta a reclamações,
e de aplicar sanções.
As sociedades devem ser obrigadas a respeitar
os direitos humanos e o ambiente no âmbito das
suas cadeias de valor globais e das suas relações
comerciais. Isto acarreta uma obrigação legal de
identificar, cessar, prevenir, mitigar, monitorizar
e divulgar os potenciais e reais efeitos negativos
sobre os direitos humanos e impactos ambientais,
em toda a sua cadeia de valor.

-

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

-

Para evitar que a implementação dos deveres
de diligência em matéria de direitos humanos se
torne um exercício de verificação de uma checklist, nenhuma garantia de imunidade legal de
reclamações de responsabilidade civil deve advir
do pleno cumprimento das regras nos casos em
que se afigure que as medidas preventivas não
conseguem impedir a ocorrência do dano.

-

A legislação implementada para assegurar que
as empresas tomam as medidas de diligência
devida deve ser transversal, abrangendo todas
as entidades comerciais, incluindo as instituições financeiras.

-

O quadro legislativo comunitário deve estabelecer um a mecanismo independente de reclamação e apresentação de queixas. Os EstadosMembros devem assegurar que o regime de
responsabilidade civil em vigor é capaz de responsabilizar as empresas e de implementar a
reparação dos danos causados às pessoas e ao
planeta.

-

A UE deve dar o exemplo, aplicar regras de conduta semelhantes, escrutinar as suas próprias
políticas e assegurar a Coerência de Políticas em
todas as suas abordagens e intervenções.

ambientais, que estão no cerne tanto dos ODS
como da transição climática, são minimizados.
-

Devem ser desenvolvidos e implementados mecanismos para avaliar o desempenho real dos
modelos de negócio no que diz respeito à incorporação da inclusividade e sustentabilidade no
seu negócio principal. Esta informação deve ser
tornada pública para que os decisores políticos
e os investidores possam avaliar se as empresas merecem ou não uma "licença para operar".

-

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 com os princípios fundamentais de
boa governança em matéria de ambiente e assuntos sociais e as boas práticas de desempenho,
incluindo a inclusividade. Esta avaliação seria utilizada para implementar um valor limite que seria
um pré-requisito para aceder aos fundos públicos europeus e/ou aos contratos para atividades
internacionais.

-

Entretanto, a UE poderia criar processos de
concurso que favorecessem as empresas sustentáveis e inclusivas (por exemplo, aplicando
critérios ponderados nos documentos dos concursos ou permitindo maior flexibilidade no que
diz respeito a quantidades e prazos de entrega, etc.).

-

O acompanhamento da implementação dos
instrumentos de ação externa e dos sistemas
de políticas da UE e dos Estados-Membros deve
incluir a representação ativa das organizações
da sociedade civil e redes locais, regionais e
globais.

-

Os fundos devem ser dirigidos à assistência
técnica e capacitação para apoiar os governos
dos países parceiros no desenvolvimento de
quadros legais e regulamentares que apoiem as
empresas sustentáveis e inclusivas.

-

Os instrumentos de investimento externo da UE
e dos Estados-Membros devem concentrar-se
principalmente no apoio às empresas sustentáveis e inclusivas que contribuem para o cumprimento dos ODS e do Acordo de Paris.

-

Assegurar que os tratados de investimento
atuais e futuros e os mecanismos de proteção
dos investidores são suficientemente flexíveis
para permitir que os países parceiros favoreçam

Apoiar modelos de negócio mais
inclusivos
-

A atual definição de Modelo de Negócio Inclusivo
precisa de ser modificada, porque não se foca
apenas no lado do valor social e económico
das coisas, possibilitando a classificação de
um negócio como inclusivo quando os fatores
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