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O programa relativo à Orçamentação e Financiamento 
Inclusivos para as Alterações Climáticas em África (IBFCCA) 
visa reforçar a articulação entre as políticas relativas às 
alterações climáticas e as finanças públicas com o objectivo 
promover a resiliência climática. O primeiro encontro de 
intercâmbio entre pares no âmbito do programa IBFCCA 
reunirá técnicos dos ministérios das finanças (MdF) de toda 
a África. Visa promover a colaboração para uma melhor 
integração das alterações climáticas nos sistemas de Gestão 
das Finanças Públicas (GFP). O presente relatório serve de 
documento de base. 

Não existem dúvidas de que as alterações climáticas estão a 
ter um impacto no crescimento e nas finanças públicas das 
economias africanas. As calamidades induzidas pelo clima 
e as mudanças graduais de temperatura e de precipitação 
deverão levar uma perda média anual de 3,2% do produto 
interno bruto (PIB) em África, em geral, até 2050.1   As 
mulheres e as camadas mais carenciadas são particularmente 
vulneráveis, devido à maior dependência da agricultura para a 
sua sobrevivência e à menor disponibilidade de mecanismos 
de resposta aos choques induzidos pelo clima.

Para responder às alterações climáticas, impõe-se a 
necessidade de adoptar instrumentos e abordagens 
de integração. Quase toda a despesa pública apresenta 
o potencial para contribuir para a emissão de gases com 
efeito de estufa (GEE) ou para agravar a vulnerabilidade aos 
impactos das alterações climáticas. De modo a assegurar a 
mitigação e a adaptação, há que proceder à integração das 
alterações climáticas nos programas de despesa pública, 
o que exige a aplicação de instrumentos e abordagens de 
integração, ao invés de considerar as alterações climáticas 
como um sector ou programa à parte, ou um programa 
orçamental com uma dotação financeira distinta. 

A literatura em matéria dos orçamentos sensíveis ao 
clima sugere que os processos orçamentais não atribuem 
a devida primazia às alterações climáticas por razões 
variadas. Em primeiro lugar, a complexidade da ciência no 

1 Climate Scrutiny and Mokoro, 2017. Africa’s Public Expenditure on Adaptation. Com base nos cenários do IPCC (o cenário RCP2.6 do 
IPCC AR5 ou o cenário B1 do IPCC AR4), que referem a um aumento da temperatura em cerca de 2°C e a duplicação da frequência da 
variabilidade da precipitação, a saber cheias, secas, tempestades e outros fenómenos extremos.

domínio das alterações climáticas e a escassez de projecções 
por parte dos países não permite aos decisores identificar 
com exactidão as implicações pertinentes para as políticas. 
A par disto, os governos que sofrem restrições orçamentais 
poderão optar por evitar a despesa associada ao clima a 
favor de rendimentos que consideram ser mais imediatos e 
garantidos. A ambiguidade a nível da definição representa um 
outro desafio: um MdF, para dar prioridade aos investimentos 
de adaptação/mitigação das alterações climáticas, deve 
conhecer o teor desses investimentos, mas não existem 
quaisquer normas explícitas a esse respeito. A literatura 
revela ainda que, nalguns países, as alterações climáticas 
continuam a ser vistas como uma “matéria a remeter ao 
ministério do ambiente”, resultando em pouco interesse por 
parte dos MdF, na qualidade de guardiões do erário público. 
Por último, a ausência de pressão a jusante por parte dos 
actores responsáveis é outra razão frequentemente citada 
por descurar as alterações climáticas como prioridade. 

Mesmo assim, os MdF africanos, entre outros, têm vindo 
a apresentar várias abordagens inovadoras para integrar 
as alterações climáticas nos seus ciclos orçamentais. Os 
potenciais pontos de entrada encontram-se apresentados 
na Figura (i) abaixo. Estes abrangem todas as fases do ciclo 
orçamental, enquanto outros pontos de entrada estão 
associados a outros aspectos da política de GFP (como a 
política relativa às receitas e à descentralização fiscal). Estes 
pontos de entrada não devem ser vistos como uma lista de 
controlo ou de referência, uma vez que as medidas mais 
apropriadas dependerão dos objectivos estratégicos de 
cada país e das particularidades dos seus sistemas de GFP. 
Além disso, estes pontos de entrada não se aplicam apenas 
à agenda das alterações climáticas; podem ser utilizados 
na promoção de qualquer prioridade, em particular as de 
natureza transversal que beneficiariam de uma abordagem 
de integração, como a equidade do género. Em grande 
medida, na prática, a GFP sensível ao clima segue os mesmos 
contornos que a orçamentação sensível ao género, cuja 
prática goza de um historial bem fundamentado.

Sumário executivo



6 Orçamentação e financiamento inclusivos para as alterações climáticas em África

Figura (i): Pontos de entrada para a integração das alterações climáticas no ciclo orçamental 
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O capítulo 3 deste estudo contém uma análise da aplicação 
em África de alguns destes pontos de entrada. Revela que a 
definição de planos para as alterações climáticas é, de longe, 
o ponto de entrada mais aplicado; 40 governos africanos 
elaboraram uma estratégia ou um plano especificamente 
dirigido às alterações climáticas, e outros cinco governos 
estão em vias de elaborar os seus. O instrumento de avaliação 
das políticas sobre alterações climáticas – a Avaliação 
Institucional e de Despesa Pública com o Clima (CPEIR) – foi 
utilizado em dez países africanos até à data, com o Níger a 
prever realizar a sua. A maioria das CPEIR têm sido realizadas 
na África oriental, por vezes como um processo liderado 
pelo governo e, em alguns caso, por iniciativa dos parceiros 
de desenvolvimento. Os CPEIR que gozaram da apropriação 
do MdF apresentam frequentemente um roteiro útil para 
futuras reformas orçamentais para a integração do clima. 
Outras reformas de integração climática são menos comuns. 
Por exemplo, a África do Sul criou um imposto sobre o 
carbono, enquanto outros países reduziram os subsídios aos 
combustíveis fósseis ou introduziram impostos específicos 
sobre os combustíveis.

Os estudos de caso de nove países africanos fornecem uma 
panorâmica das reformas orçamentais para a integração 
do clima, e um cronograma de como as intervenções 
vieram a ser integradas nos pacotes em vigor. A Figura (ii) 
apresenta uma síntese os pontos de entrada que cada país 
está a prosseguir ou a ponderar para o futuro. Os estudos 
de caso revelam claramente dois aspectos. Em primeiro 
lugar, os governos em questão já estão a implementar uma 

vasta carteira de medidas visando integrar as alterações 
climáticas no orçamento e nas finanças. Em segundo lugar, 
não há dois países que tenham adoptado o mesmo conjunto 
de medidas, o que aponta para a diversidade naquela que 
é, globalmente, uma área emergente da prática da GFP. Nos 
nove países estudados, algumas áreas de reforma estão mais 
disseminadas do que outras. A maioria dos estudos de caso 
revela que as alterações climáticas figuram tipicamente nas 
circulares orçamentais - uma relativa “vitória rápida” para 
encorajar os sectores a considerar as alterações climáticas 
nos seus orçamentos. A identificação dos riscos explícitos 
para o orçamento relacionados com o clima é também uma 
área de prática crescente, frequentemente como resultado 
do custo crescente das calamidades relacionados com o 
clima. A maioria dos países também possui fundos nacionais 
para as alterações climáticas em paralelo com a integração 
no orçamento regular, em alguns casos para investimentos 
específicos centrados no clima, como a investigação e a 
capacitação. As áreas que não figuram de forma significativa 
nos países analisados são as medidas de responsabilização, 
tais como orçamentos cidadão relativos às alterações 
climáticas, auditorias sensíveis ao clima e fraca fiscalização 
por parte do órgão legislativo no que respeita à despesa 
pública relacionada com o clima.

A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) constitui uma 
ameaça imediata, e talvez mais significativa, para a despesa 
pública em matéria das alterações climáticas. As projecções 
apontam para uma perda de 7,2 pontos percentuais do PIB 
em África subsariana em 2020 e 2021. Isto implicará uma 
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redução das receitas públicas e a contracção do espaço 
orçamental, com eventuais implicações para a despesa na 
adaptação e na mitigação. Uma análise das reafectações 
orçamentais desde o início da Covid-19 na África do Sul, em 
Cabo Verde e no Quénia, revela uma redução da despesa 
associada ao clima no curto prazo, e as perspectivas de 
media prazo são ainda desconhecidas. Embora as estratégias 
verdes para a recuperação pós-Covid tenham vindo a ser 
amplamente promovidas, resta por saber se, e como, serão 
financiadas.

Apesar deste contexto difícil, os governos continuam a 
encetar, expandir e aprofundar reformas de integração 
climática. Para os países que procuram definir intervenções 
iniciais, pode ser útil considerar os objectivos primários da 
integração do clima e seleccionar as reformas que melhor se 
enquadram nesses objectivos. A Figura (iii) abaixo fornece 
algumas sugestões sobre as intervenções que podem ser 
consideradas críticas, recomendadas ou opcionais. Quatro 
conjuntos distintos de objectivos abarcam: i) a sensibilização, 
ii) a articulação entre as despesas e os planos sensíveis 
ao clima, iii) o reforço dos processos orçamentais, e iv) o 
fortalecimento da eficácia das despesas com o clima.

Figura (ii): Pontos de entrada para a integração das alterações climáticas identificados nos estudos de caso dos países

Benim Burkina Faso Cabo Verde Etiópia Quénia Moçambique Ruanda África do Sul Uganda
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Figura (iii):  Pacotes de reformas de integração alinhadas com os diversos objectivos estratégicos
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À semelhança das demais reformas em matéria da GFP, 
uma abordagem iterativa e gradual deve ser adoptada para 
a integração das alterações climáticas nos orçamentos e 
nas finanças, a fim de assegurar normas com maior rigor e 
reformas mais ambiciosas à medida que as capacidades são 
desenvolvidas e as metodologias vão sendo aperfeiçoadas. 
O documento termina com opções de pontos de entrada para 
efeitos da integração, com variados níveis de complexidade 
(simples, moderados e ambiciosos). Por exemplo, ao introduzir 
um sistema de marcação do orçamento sensível ao clima, 
uma opção relativamente simples reside na aplicação de uma 
classificação binária (sim/não). Isto centrar-se-ia apenas nos 
principais sectores associados ao clima e seria aplicado com 
base numa análise autónoma e pontual (como sucede no 
âmbito de uma CPEIR). Uma opção mais ambiciosa passaria 
por atribuir ponderações consoante os diferentes níveis de 
relevância das alterações climáticas, alargar a análise a todos 
os sectores e integrar o sistema no Sistema Integrado de 
Informação de Gestão Financeira (IFMIS). No que respeita à 
gestão dos riscos orçamentais, uma abordagem inicial poderá 
passar por uma avaliação qualitativa dos riscos orçamentais 
associados ao clima, como uma seca ou cheias. Com o tempo, 
isto poderia desenvolver-se numa avaliação quantitativa dos 
riscos para as despesas e receitas, ajustados para diferentes 

níveis de investimento em matéria de mitigação e adaptação, 
de modo a permitir definir os objectivos da despesa pública.

Os governos não devem esperar poder implementar de 
imediato reformas altamente complexas de integração 
do clima. No entanto, este documento apresenta uma 
panorâmica das medidas já introduzidas em África, e 
sugere potenciais medidas a serem adoptadas no futuro. 
A natureza das reformas a serem adoptadas num país 
dependerá das vulnerabilidades climáticas específicas 
desse país, dos objectivos do governo, das capacidades, 
e do sistema de GFP existente. É pouco provável que a 
integração das alterações climáticas seja a força motriz das 
reformas essenciais em matéria da GFP - um MdF não irá 
lançar um IFMIS simplesmente para digitalizar a marcação 
do orçamento para o clima, por exemplo. Segue-se que as 
reformas orçamentais para a integração do clima devem ter 
como intuito aperfeiçoar o que já existe. O mapeamento das 
práticas existentes em cada país não pretende promover 
a uniformidade entre países nem afirmar que existe uma 
“norma de ouro” a este respeito. Pelo contrário, o objectivo 
deste documento de orientação - e do intercâmbio entre 
pares que se procura gerar - é o de consolidar conhecimentos 
que possam ser úteis aos ministérios das finanças em África 
que desejem levar avante esta agenda.

As calamidades induzidas pelo clima
e as mudanças graduais de temperatura e 
de precipitação deverão levar uma perda 
média anual de 3,2% do produto 
interno bruto (PIB) em África até 

2050.
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1

O programa IBFCCA visa estimular a articulação entre 
a política nacional relativa às alterações climáticas e as 
finanças públicas nacionais, com o intuito de promover 
a resiliência climática. Os MdF, enquanto principais 
interlocutores entre políticas e orçamentos, reúnem-se 
agora, no primeiro evento de intercâmbio entre partes no 
âmbito do programa IBFCCA, promovido pela Iniciativa 
Colaborativa para a Reforma Orçamental em África (CABRI). 
Este intercâmbio entre pares oferece uma oportunidade 
para os ministérios das finanças de todo o continente 
partilharem as suas perspectivas a respeito das modalidades 
mais eficazes para a integração das alterações climáticas 
nos sistemas de GFP. Este relatório serve de documento de 
referência. Aborda as diversas modalidades de integração 
das alterações climáticas nos sistemas de GFP (Capítulo 2) e 
fornece uma panorâmica do progresso em África (Capítulo 3) 
numa síntese de nove estudos de caso nacionais (Capítulo 4). 
O documento termina expondo algumas das formas de esta 
agenda ser levada ao bom porto.

Não existem dúvidas de que as alterações climáticas estão 
a ter um impacto sobre o crescimento e as finanças públicas 
das economias africanas, numa conjugação de calamidades 
induzidas pelo clima, a tendência para temperaturas 
gradualmente mais elevadas, a maior frequência de cheias e 
secas, e a subida do nível do mar. Choques extremos induzidos 
pelo clima (como chais, secas e tempestades) reduzem a 
produção económica e desaceleram o crescimento do PIB 
devido aos custos a curto prazo do alívio às calamidades, 
custos a longo prazo da reconstrução, bem como a perda de 
rendimentos pelas infra-estruturas danificados e a redução 
da actividade económica. Nos últimos dez anos registaram-
se mais de  600 choques deste tipo em África, que afectaram 
188 milhões de pessoas.2 A par destes, as mudanças 

2 Em Dat database, link. Dados relativos a cheias, secas, temperaturas extremas, deslizamento de terras, tempestades, deslizamentos de 
terras provocados por incêndios e infestação de insectos. Descarregado a 11/01/2021.  

3 Ver nota de rodapé 1.
4 Indicadores do desenvolvimento mundial, Banco Mundial.
5 UNDP, 2012. Overview of Linkages Between Gender and Climate Change.

graduais produzidas pelas alterações climáticas – aumento 
da temperatura, subida do nível do mar e precipitação mais 
variável – concorrem para reduzir a produção agrícola e 
os activos de capital, e reprimir a produtividade laboral. A 
combinação destes factores leva a crer que as alterações 
climáticas venham a causar uma perda média anual de 
3,2% do PIB em África até 2050.3 A gravidade do impacto 
nos países individuais depende do ritmo e da dimensão do 
aumento da temperatura, bem como dos níveis de exposição 
e vulnerabilidades dos países (em grande parte determinados 
pela composição sectorial das suas economias). A Figura 1 
abaixo apresenta as potenciais perdas médias anuais por 
país até 2050. Para 18 países em África, as potenciais perdas 
médias anuais ultrapassam os 4% do PIB. 

As mulheres e as populações mais carenciadas estão na 
vanguarda dos riscos climáticos em África. Os meios de 
sobrevivência que dependem dos recursos naturais são 
particularmente sensíveis à variabilidade climática. Os grupos 
sociais mais carenciados e marginalizados apresentam uma 
maior vulnerabilidade às alterações climáticas, pois dependem 
mais dos recursos naturais. A agricultura representa mais de 
52% do emprego feminino e 53% do emprego masculino em 
África subsariana, e contribui com cerca de 14% do PIB.4 As 
alterações climáticas afectam os homens e as mulheres de 
forma diferente, com as mulheres em geral a sofrer uma 
maior exposição e vulnerabilidade às alterações climáticas, 
em virtude de, em muitos casos, serem mais pobres, menos 
instruídas e estarem desprovidas da competência para tomar 
decisões de carácter político ou doméstico. Outras normas 
culturais relacionadas com o género também contribuem 
para reduzir a capacidade das mulheres no sentido de evitar 
os impactos das calamidades associadas ao clima.5

A justificação pela 
integração das alterações 

climáticas nos orçamentos e 
nas finanças

https://public.emdat.be/


A integração das alterações climáticas nos orçamentos e nas finanças 11

Caixa 1: A interligação entre as alterações 
climáticas e a despesa orçamental “de rotina” 
Existem poucos projectos ou programas orçamentais 
dirigidos, exclusiva e especificamente, às alterações 
climáticas. Alguns exemplos são sistemas de informação 
sobre o clima, investigação no domínio da mitigação/
adaptação, ou desenvolvimento dirigido às acções de 
capacitação e de sensibilização.

É muito mais comum ver as alterações climáticas 
inseridas nos investimentos de rotina da despesa 
pública. A obtenção de benefícios associados às 
alterações climáticas a partir destes investimentos 
não necessita necessariamente de custos adicionais 
ou alterações no desenho. Referimos, a título de 
exemplo, a um projecto de reflorestação. As florestas 
representam frequentemente um elemento importante 
das acções de combate às alterações climáticas 
dos governos devido à capacidade das mesmas de 
sequestrar dióxido de carbono da atmosfera (mitigação) 
e reduzir as cheias e a erosão do solo, provocadas 
pelo aumento da precipitação devido às alterações 
climáticas (adaptação). Todavia, representam, antes 
de mais, investimentos económicos que geram 
receitas provenientes do abate sustentável de árvores, 
ou investimentos ambientais que promovem a 
biodiversidade.

Noutros casos, é necessário apenas um investimento 
adicional para que o programa orçamental ofereça 
também benefícios orçamentais. Um exemplo seria 
uma fábrica que utiliza energia renovável em vez de 
combustíveis fósseis, ou o investimento em infra-
estruturas resilientes ao clima, como uma estrada 
construída para resistir a ciclones. Alguns custos 
adicionais podem ser necessários para, por exemplo, 
instalar os painéis solares na fábrica ou utilizar outros 
materiais para que a estrada resista a ciclones, ou até 
optar por um percurso alternativo. Nada disto nega o 
facto de que os ganhos principais destes investimentos 
são de carácter económico. 

No orçamento, estes investimentos figurarão muito 
provavelmente nas dotações dos ministérios que 
tutelam a silvicultura ou as alterações climáticas, o 
que sublinha a importância de abordar as alterações 
climáticas como parte integrante da agenda do governo 
no seu todo, e que sejam integradas em todos os 
sectores do orçamento. 

6 Forni et al., 2019. Increasing resilience: Fiscal policy for climate adaptation, in Fiscal Policies for Development and Climate Action, 115–131.
7 Isto oculta uma variação significa entre os países africanos. A África do Sul, por exemplo, ocupando o 14º lugar entre os países emissores 

de GEE no mundo, embora esteje a fazer invvestimentos consideráveis para a mitigação, conforme resumidos no Capítulo 4.
8 Burke, Hsiang and Miguel, 2015. Global non-linear effect of temperature on economic production. Nature 527(12): 235–39. 
9 Global Commission on the Economy and Climate, 2018. Unlocking the Inclusive Growth Story of the 21st Century: Accelerating Climate 

Action in Urgent Times.

A resposta às alterações climáticas implica a adopção de 
instrumentos e abordagens de integração, ao contrário de 
abordar o problema como uma questão pontual. A despesa 
associada ao clima insere-se em duas categorias gerais: 
a despesa destinada a atenuar os efeitos das alterações 
climáticas pela redução das emissões dos GEE (mitigação); e 
a despesa com acções de ajustamento às alteração climáticas 
reais ou previstas para amainar os prejuízos (adaptação). Uma 
vez que quase toda a despesa pública apresenta o potencial 
para contribuir para a emissão de GEE ou uma vulnerabilidade 
aos impactos das alterações climáticas, a consecução 
dos objectivos de mitigação e adaptação beneficiará da 
integração das alterações climáticas nos programas habituais 
de despesa pública. Isto exige a aplicação de instrumentos 
e abordagens de integração, ao invés de considerar as 
alterações climáticas como um sector ou programa à parte, 
ou um programa orçamental com uma dotação financeira 
distinta. A forma como as acções de adaptação e mitigação 
se inserem na despesa pública é abordada na Caixa 1.

A integração das alterações climáticas nas despesas públicas 
apresenta o potencial de gerar rendimentos económicos, e 
melhorar os resultados climáticos. A modelação económica 
pelo Banco Mundial demonstra que as despesas preventivas 
em matéria de adaptação conduzem a taxas de crescimento 
mais elevadas do PIB do que se não se tomar medidas ou se 
se aguardar até que sejam necessárias medidas correctivas6 
ao reduzir a deterioração do stock de capital perante as 
alterações climáticas que, por sua vez, se traduz numa 
trajectória do crescimento mais prolongada (ver a Figura 2). 
Isto aplica-se mesmo que um governo assuma mais dívida 
para financiar uma adaptação adicional: embora os rácios 
da dívida pública em relação ao PIB aumentam inicialmente, 
esses acabam por cair abaixo dos parâmetros de referência 
devido às taxas de crescimento mais elevadas. Os potenciais 
retornos do investimento na mitigação em África são 
condicionados pelo facto de o continente no seu conjunto ser 
responsável por apenas 2-3% das emissões mundiais de GEE.7 
Porém, mesmo nos países menos poluidores, a adaptação é 
menos eficaz na presença de temperaturas mais elevadas, 
tanto que, face a um rápido aumento das temperaturas 
mundiais, nenhum investimento em adaptação ou know-how 
tecnológico permitirá aos países reduzir substancialmente 
as perdas económicas.8 Mas a prossecução de trajectórias 
de crescimento verde poderá gerar ganhos económicos 
substanciais e compensar os riscos. (A nível mundial, estima-
se que uma transformação decisiva para uma economia de 
baixo carbono poderá gerar 26 mil milhões de dólares até 
2030, em comparação com a manutenção do statu quo).9
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Estas evidências confirmam a importância de as 
alterações climáticas serem adoptadas como prioridade 
macroeconómica pelos governos africanos, um elemento 
integrante (ao contrário de concorrencial) das ambições de 
desenvolvimento e de redução da pobreza. Cada vez mais, 
os governos do continente reconhecem este imperativo e 
elaboram estratégias ou planos de acção nacionais em matéria 
das alterações climáticas, que definem os seus compromissos 
para com os objectivos associados ao clima. No total, 40 
governos africanos elaboraram uma estratégia ou plano 
especificamente relacionado com as alterações climáticas, 
e outros cinco estão em vias de os desenvolver, conforme 
discutido no Capítulo 3. A par disto, regista-se a ratificação 
generalizada do Acordo de Paris, e compromissos financeiros 
específicos para investir na mitigação e adaptação. Estes 
assumem a modalidade de Contribuições Nacionalmente 
Determinadas Pretendidas (INDC) ou Contribuições 
Nacionalmente Determinadas (NDC) por parte de quase 
todos os países africanos.10 Conforme referido do estudo 
anexo sobre a Covid-19, existem preocupações reais de que 
o choque da pandemia de Covid-19 sobre o crescimento irá 
levar muitos países em África para uma situação de graves 
limitações fiscais, susceptíveis de prejudicar os compromissos 
de NDC. No entanto, numa declaração pan-africana recente, 
os 54 governos manifestaram o seu compromisso para com 
a prossecução de planos de recuperação verdes, com o 
objectivo de “reconstruir melhor” na sequência da pandemia 
de Covid-19.11 A África do Sul e a Nigéria são dois dos poucos 
países que publicaram estratégias concretas de recuperação 
sensível ao clima pós-Covid. Isto é abordado no estudo anexo 
relativo ao impacto da pandemia da Covid-19 nas reformas 
orçamentais para a integração do clima. Em todo o continente, 
garantir que as estratégias de recuperação beneficiam as 
populações em maior risco de sofrer as consequências 
das alterações climáticas – a saber as mulheres e os mais 
carenciados – será crucial para a sua sustentabilidade.

Embora existam indícios de que os governos estão a 
gastar valores significativos para combater as alterações 
climáticas, o sub-investimento é generalizado. Foram 
realizadas CPEIR em dez países africanos (ver o Capítulo 3), 
que oferecem uma panorâmica dos valores gastos pelos 
governos em acções de mitigação e adaptação. Apesar da 
grande diversidade dos resultados – com os países objecto 

10 Ate Dezembro de 2020, 53 países africanos haviam submetido as primeiras (I)NDC, faltando apenas o SUdão do Sul. 
11 https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/african-ministers-environment-commit-support-green-covid-19-

recovery 
12 Climate Scrutiny and Mokoro, 2017. Africa’s Public Expenditure on Adaptation.
13 Ver, por exemplo, Bird and Granhoff, 2016. National Monitoring Approaches for Climate Change Public Finance. Também Bird et al., 2013. 

Measuring the Effectiveness of Public Climate Finance Delivery at the National Level.
14 Forni et al., 2019. Increasing resilience: Fiscal policy for climate adaptation, in Fiscal Policies for Development and Climate Action, 115–131; 

Global Commission for Adaptation, 2019. The Role of Domestic Budgets in Financing Climate Change Adaptation.
15 Ver, por exemplo, Bird, 2017. Budgeting for NDC action: Initial Lessons from Four Climate-Vulnerable Countries; Global Commission for 

Adaptation, 2019. The Role of Domestic Budgets in Financing Climate Change Adaptation; e IBP, 2018. Budgeting for a Greener Planet: An 
Assessment of Climate Change Finance Accountability in Bangladesh, India, Nepal, and the Philippines – Summary report.

da análise a atribuir entre 1% e 15% das despesas públicas ao 
combate às alterações climáticas – regista-se um défice de 
financiamento significativo. Um estudo sobre a despesa na 
adaptação em África (de fontes públicas e privadas) estimou 
o fosso de adaptação a nível do continente (ou seja, aquela 
parte do impacto das alterações climáticas impossível de 
evitar pelos níveis previstos de despesa para a adaptação) na 
região dos 80%,12  o que significa que o nível actual da despesa 
para a adaptação reduzirá o eventual impacto económico 
das alterações climáticas em cerca de 20%. O fosso para 
a adaptação varia consoante o país; e em alguns países 
ultrapassa os 90%. Este último refere-se principalmente 
aos países que enfrentam uma exposição e sensibilidade 
maiores aos riscos climáticos, bem como desafios de ordem 
financeira (ver a Figura 3). Embora não seja possível colmatar 
esta lacuna na totalidade, é evidente que o progresso neste 
domínio irá exigir mais financiamento de todas as fontes, 
incluindo despesa pública interna.

A literatura em matéria do financiamento do clima sugere 
que os processos orçamentais devem dar primazia às 
alterações climáticas e, quando não o fazem, não funcionam 
de forma optimizada. O objectivo essencial de um processo 
orçamental é o de repartir os recursos escassos de forma a 
optimizar a concretização dos objectivos políticos. À medida 
que as alterações climáticas vão adquirindo autonomia 
como objectivo político, imprescindível para a consecução 
dos objectivos de desenvolvimento mais amplos, há quem 
afirme que o sub-investimento generalizado representa 
uma deficiência do processo orçamental.13   A justificação 
apresentada é que, apesar de ser compatível com os 
objectivos gerais de desenvolvimento a médio e longo prazo, 
a curto prazo as alterações climáticas competem com outros 
objectivos de desenvolvimento. Neste contexto, as decisões 
relativas à afectação, gestão e aplicação do financiamento 
público, não atribuem uma prioridade compatível com, nem 
adequada à adaptação.14

Existem múltiplas razões pela baixa primazia atribuída às 
alterações climáticas durante os processos orçamentais. 
Estas são abordadas em pormenor na literatura e estão 
patentes em alguns dos estudos de caso realizados para 
este documento (ver o Capítulo 4). Algumas das razões 
apresentadas na literatura são:15  

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/african-ministers-environment-commit-support-green-covid-19-recovery
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/african-ministers-environment-commit-support-green-covid-19-recovery
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Figura 1: Perda média anual do PIB devido às alterações climáticas (até 2050)
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Fonte: Climate Scrutiny and Mokoro, 2017. Africa’s Public Expenditure on Adaptation

Figura 2: Os efeitos do investimento precoce e tardio na adaptação ou depreciação do capital, dinâmica da dívida e PIB
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Figura 3    O fosso para a adaptação em África 
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• A complexidade da ciência em torno das alterações 
climáticas, e a ausência de projecções nacionais 
dificultam a identificação das implicações pertinentes 
para as políticas. De igual modo, constatam-se níveis 
semelhantes de complexidade no que respeita à 
medição e à comunicação dos retornos económicos 
do investimento na adaptação. Estes elementos, 
conjugados, dificultam a apresentação de qualquer 
argumento em defesa da afectação dos escassos recursos 
orçamentais ao combate às alterações climáticas. 

• Concomitantemente, os governos que sofrem restrições 
orçamentais poderão optar por evitar a despesa 
associada ao clima a favor de rendimentos que 
consideram ser mais imediatos e garantidos. Embora 
existam indícios de que a adaptação preventiva é menos 
onerosa a longo prazo, os governos podem preferir 
esperar até sofrerem prejuízos antes de afectar os parcos 
recursos à sua disposição (defendendo que, se os danos 
não ocorrerem, os recursos terão sido desperdiçados). 
Na generalidade, uma vez que os parâmetros de risco 
não estão suficientemente avançados na orçamentação 
em geral, e em relação às alterações climáticas ainda 
mais, as despesas climáticas preventivas são muitas 
vezes descuradas a favor de uma resposta correctiva.

• A ambiguidade a nível da definição apresenta um outro 
desafio. Um MdF, para dar prioridade aos investimentos 
no domínio da adaptação/mitigação das alterações 
climáticas, deve conhecer o teor desses investimentos, 
mas não existem quaisquer normas explícitas a esse 
respeito. Isto aplica-se sobretudo à despesa na área da 
adaptação que, ao contrário de constituir um projecto 
ou programa orçamental à parte, é integrada na despesa 
normal de desenvolvimento de múltiplos sectores. Tentar 
destrinçar até que medida um programa de despesa 
pública está associado à adaptação (para decisões de 
afectação, e também para efeitos de reporte) pode 
transformar-se num exercício de conjectura, e exige as 
perspectivas de uma vasta gama de peritos nesse sector 
e em matéria das alterações climáticas.

• De igual modo, nem sempre está patente qual a 
instituição que deve assumir a liderança na integração 
do orçamento das alterações climáticas. Nalguns 
países, as alterações climáticas ainda são vistas como 
uma “matéria a remeter ao ministério do ambiente”, 
resultando em pouco interesse por parte dos MdF, na 
qualidade de guardiões do erário público. Noutros, 
foram criados conselhos ou comissões interministeriais 
para as alterações climáticas; mas, na maioria dos 
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• casos, estes estão dotados de poucas, se algumas, 
competências para tomar decisões relativas ao 
orçamento. A solução frequentemente proposta é que 
seja um esforço interministerial, mas os sistemas de 
GFP, regra geral, não foram concebidos para gerir muito 
bem as prioridades entre ministérios. Considere-se, por 
exemplo, a estrutura administrativa dos orçamentos, 
ou a configuração compartimentada da Classificação 
das Funções do Governo (COFOG), que dificultam o 
acompanhamento do financiamento para as acções 
intersectoriais.

• Por último, é provável que os governos não atribuem 
a devida prioridade às alterações climáticas porque 
os actores responsáveis não o exigem. Estes incluem 
as assembleias nacionais, as instituições supremas de 
controlo e os actores não estatais (como as organizações 
da sociedade civil (OSC) e os media). As razões que 
concorrem pela ausência de pressão a jusante são a 
fraca consciencialização, a ausência de conhecimentos 

16 A Coligação dos Ministros das Finanças para a Acção Climática congrega os decisores nos domínios das finanças e da economia de mais 
de 50 países para impulsionar a resposta climática mundial e assegurar uma transição justa para o desenvolvimento resiliente de baixo 
carbono. Os Princípios de Helsínquia consistem em seis princípios que promovem acções climáticas nacionais, nomeadamente pelos 
mecanismos da política fiscal e do financiamento público. Ver  https://www.financeministersforclimate.org/ 

técnicos, poucas oportunidades para participar no 
processo de orçamentação, e fraca transparência 
orçamental. 

O restante deste documento define formas práticas de 
os MdF em África poderem integrar melhor as alterações 
climáticas nos sistemas orçamentais e financeiros, 
baseando-se em exemplos práticos de reformas em África e 
não só, com destaque para a mobilização de recursos públicos 
nacionais para as alterações climáticas, embora seja também 
abordado o financiamento internacional canalizado pelos 
sistemas nacionais (como o apoio ao orçamento sensível 
ao clima). Pretende-se que seja um contributo útil para a 
concretização do Princípio n° 4 de Helsínquia,16  no âmbito 
do qual a Coligação dos Ministros das Finanças para a Acção 
Climática se comprometeu a “ter em conta as alterações 
climáticas na política macroeconómica, no planeamento 
orçamental, na orçamentação, na gestão do investimento 
público e nas práticas de contratação pública.”

O programa IBFCCA visa estimular a 
articulação entre a política nacional 

relativa às alterações climáticas e as
finanças públicas nacionais, 
com o intuito de promover a 

resiliência climática

https://www.financeministersforclimate.org/
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Os MdF em África, e pelo mundo fora, têm vindo a 
apresentar várias abordagens inovadoras para integrar as 
alterações climáticas nos seus ciclos orçamentais. Isto visa 
optimizar o investimento público nas acções de adaptação e 
mitigação, garantindo simultaneamente uma maior resiliência 
das despesas públicas face às alterações climáticas. Nalguns 
casos, baseia-se directamente em outras experiências no 
domínio da integração – como os orçamentos sensíveis ao 
género ou pró-pobres, conforme demonstrado no caso do 
Ruanda que se segue.

O Ruanda tem vindo a lograr progressos consideráveis 
no que tange à integração das alterações climáticas 
nos seus sistemas orçamentais e financeiros, conforme 
descrito no estudo de caso resumido no Capítulo 4. 
A abordagem do governo baseia-se na experiência 
adquirida com a elaboração de orçamentos sensíveis 
ao género, que remonta a 2008. Durante o processo 
de preparação do orçamento, os sectores e distritos 
devem preparar declarações orçamentais anuais 
sensíveis as género. O Ministério das Finanças e do 
Planeamento Económico (MINECOFIN) compila estas 
declarações numa declaração orçamental sensível ao 
género, apresentada ao Parlamento conjuntamente 
com o orçamento nacional. O MINECOFIN, com o 
apoio do Ministério da Mulher, produz orientações 
para os ministérios de tutela, e o acompanhamento 
da implementação compete ao Gabinete de 
Acompanhamento do Género, que promove uma série 
de auditorias participativas de cinco dias centradas 
no género  a nível dos distritos. Esta prática tem 
influenciado a abordagem adoptada em relação à 
orçamentação para o clima, que representa outra 
prioridade transversal do Governo do Ruanda.

Fonte: Steele et al., 2016. Budgeting for Sustainability in Africa.

Poderá ser útil considerar estes pontos de entrada no 
âmbito do ciclo orçamental genérico. Os ciclos orçamentais 
variam de país para país, mas todos tendem a incluir as 

17 Coalition of Finance Ministers for Climate Action, 2020. Ministries of Finance and Nationally Determined Contributions: Stepping Up for 
Climate Action.

facetas fundamentais das seis fases apresentadas abaixo. 
Existem potenciais pontos de entrada para a integração das 
alterações climáticas em todas as fases, enquanto algumas 
iniciativas de integração foram concebidas para abarcar 
várias fases. A Figura 4 contém uma síntese dos mais comuns, 
e poderá servir de orientação para os MdF que procuram 
expandir as suas acções em relação ao orçamento sensível 
ao clima. Estes pontos de entrada não devem ser vistos 
como uma lista de controlo ou de referência, uma vez que 
as medidas mais apropriadas dependerão dos objectivos 
estratégicos de cada país e das particularidades dos seus 
sistemas de GFP. Além disso, estes pontos de entrada não se 
aplicam apenas à agenda das alterações climáticas; podem 
ser utilizados na promoção de qualquer prioridade global no 
processo orçamental, em particular as de natureza transversal 
que beneficiariam de uma abordagem de integração. O resto 
deste capítulo analisa em mais pormenor cada um destes 
pontos de entrada, e os capítulos 3 e 4 debruçam-se sobre 
as diferentes modalidades aplicadas pelos governos africanos 
para dar prosseguimento aos mesmos.

2.1 Planeamento estratégico
Conforme já referido, as estratégias e os planos relativos 
às alterações climáticas começam a vulgarizar-se em África. 
Estas estratégias são mais fáceis de implementar se forem 
acompanhadas de uma estimativa dos custos susceptível 
de ser introduzida num quadro de despesas a médio prazo, 
e de ser tida em linha de conta aquando da definição dos 
limites orçamentais para os diversos sectores e ministérios. 
De igual modo, no caso das NDC, a experiência da primeira 
ronda indica que estas são mais exequíveis se forem 
consubstanciadas por uma estimativa fiável dos custos e 
uma avaliação da viabilidade face aos condicionalismos 
macroeconómicos internos. Isto sublinha a importância de o 
MdF participar a todos os níveis no processo de preparação 
das NDC, conforme o exemplo do Uganda (abordado de 
seguida).17

Abordagens para a 
integração 
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Figura 4: Pontos de entrada para a integração das alterações climáticas no ciclo orçamental

Planos 
estratégicos

Formulação e 
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orçamento

Execução do 
orçamento
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controlo
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• Gestão dos riscos orçamentais 
 relaciona dos com o clima
• Articulação entre os orçamentos e as   
 estratégias de AC
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Fonte: Ciclo orçamental extraído de Allen et al., 2013. International Handbook of PFM.

O Governo do Uganda está em vias de rever as 
suas NDC, num processo liderado pelo Ministério 
das Finanças, Planeamento e Desenvolvimento 
Económico (MOFPED) e a Autoridade Nacional do 
Plano e Departamento das Alterações Climáticas do 
Ministério da Água e Meio-Ambiente (MoWE). Sob 
a égide desta estrutura tripartida, para efeitos desta 
revisão foi adoptada uma abordagem intersectorial 
e multiparticipada, abrangendo o governo nacional 
e subnacional, e incluindo os actores não estatais. O 
processo goza do apoio de um pacote comparticipado 
por vários doadores para a ampliação da acção 
climática.

Fonte: Coalition of Finance Ministers for Climate Action, 2020. 
Ministries of Finance and Nationally Determined Contributions: 
Stepping Up for Climate Action.

Além dos planos climáticos específicos, alguns governos estão 
a optar por integrar as alterações climáticas na arquitectura 
geral do planeamento, o que implica a inclusão da dimensão 
das alterações climáticas nos planos de desenvolvimento a 
médio prazo, bem como nos planos sectoriais específicos, e 
– nos contextos em que as decisões em matéria da despesa 
são tomadas de forma descentralizada - nos planos da 
administração local, à semelhança da experiência da Etiópia, 
abordada de seguida. Visto que os impactos mais graves das 
alterações climáticas far-se-ão sentir no futuro, é justo que 
sejam considerados nos planos de longo prazo, enquanto 
que os benefícios do investimento preventivo implicam que 
as alterações climáticas também devem ser consideradas em 
planos anuais e a médio prazo.

Em resposta aos crescentes riscos de alterações 
climáticas e emergências humanitárias, a Etiópia 
adoptou uma Estratégia para uma Economia Verde 
e Resistente ao Clima (CRGE) em 2011 com o intuito 
de transformar a economia de um país de baixo 
rendimento para um país de rendimento médio 
inferior resistente ao clima e neutro em carbono ao 
reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, 
promover o crescimento económico rápido e fortalecer 
a resiliência. Desde então, o governo tem encetado 
um conjunto de medidas para que esta estratégia seja 
integrada nos diversos planos operacionais do governo. 
government has undertaken a series of measures to 
ensure this strategy is reflectd in the Recentemente, 
foi elaborado um Plano de Desenvolvimento de Dez-
Anos. Aquando da elaboração do Plano, a Comissão 
do Planeamento e do Desenvolvimento preparou 
uma lista de verificação para os sectores, de modo a 
garantir que os principais elementos da CRGE ficassem 
adequadamente reflectidos nas partes que lhes 
diziam respeito no plano de dez anos. A par disto, um 
consultor realizou uma análise das propostas e propôs 
indicadores, e sugeriu como podiam ser fortalecidas da 
perspectiva do clima. Por conseguinte, o clima ocupa 
um papel de destaque no plano final, constituindo, 
aliás, um dos seus pilares principais. Com vista para 
o futuro foram concebidos planos para integrar as 
alteraçãoes climáticas nos plano trienais futuros, e que 
o planeamento a nível local (woreda) integra a questão 
do clima. 
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Para a devida integração do clima no processo de planeamento, 
convém, talvez, acrescentar uma fundamentação económica 
para melhores investimentos em matéria das alterações 
climáticas. Esta deverá conter uma estimativa dos prejuízos 
e perdas anuais devido à acção do clima, e a quantificação 
dos benefícios (directos e indirectos) do investimento nas 
acções de adaptação e mitigação. Isto poderá exigir bons 
conhecimentos técnicos e uma elevada quantidade de 
dados, sobretudo quando se pretende concentrar num país 
ou sector específico. Porém, a contratação de entidades 
nacionais de investigação ou universidades para realizar esta 
tarefa, talvez com orientação técnica externa, se necessário, 
poderá contribuir para o reforço de capacidades no domínio 
deste tipo de análises.18

No Uganda, o MOFPED e a Autoridade Nacional do 
Plano trabalharam com o Banco Mundial para produzir 
um documento sobre os Aspectos Contabilísticos 
do Capital Natural, que examina a contribuição dos 
recursos naturais para a economia, fornecendo uma 
base sólida para a integracão dos riscos das alterações 
climáticas para os recursos naturais no novo Plano 
Nacional de Desenvolvimento.

Fonte: Coligação dos Ministros das Finanças para a Acção 
Climática, 2020. Ministries of Finance and Nationally Determined 
Contributions: Stepping Up for Climate Action

2.2 Preparação e aprovação do 
orçamento 
Conforme referido, as alterações climáticas descontroladas 
podem atenuar significativamente as projecções de 
crescimento económico de um país; a par disto, os países 
devem equilibrar as suas ambições de investimento climático 
e os objectivos fiscais e de sustentabilidade da dívida. Para tal, 
alguns países têm-se esforçado por incorporar considerações 
sobre as alterações climáticas nas previsões macroeconómicas 
e nas análises de sustentabilidade financeira, que detalham 
como as alterações climáticas são susceptíveis de afectar as 
perspectivas de crescimento, acompanhadas de eventuais 
recomendações de políticas. 

No Camboja, o Ministério da Economia e Finanças 
(MEF) elaborou um Modelo de Impacto Climático 
no Crescimento Económico, que avalia o impacto 
económico das alterações climáticas no crescimento 
do país. Os prejuízos e os danos provocados pelas 
alterações climáticas são repartidos em quatro áreas: 
i) perdas anuais de rendimento; ii) stress térmico 
e efeitos para a saúde, susceptíveis de reduzir 
a produtividade do trabalho; iii) danos a activos 
provocados por eventos extremos, que reduzem 

18 Steele et al., 2016. Budgeting for Sustainability in Africa: Integration of Pro-Poor Environment, Natural Resources and Climate Change to 
achieve the Sustainable Development Goals.

 
as existências de capital; iv) redução do PIB e, por 
conseguinte, do investimento. 

Sem alterações climáticas, o Modelo de Impacto 
Climático no Crescimento Económico projecta um 
crescimento real médio do PIB de 6,9% por ano entre 
2017 e 2050, permitindo que o país atinja o estatuto 
de País de Rendimento Médio Superior em 2035. 
Perante alterações climáticas, o crescimento médio 
do PIB cai para 6,6% e o PIB absoluto cai em 9,8% em 
2050. O estatuto de rendimento médio superior é 
adiado em um ano. Em termos de implicações políticas, 
o modelo revelou que as actuais actividades de 
adaptação priorizadas nos quadros da política climática 
descuram os efeitos do stress térmico na produtividade 
do trabalho e que deve ser prestada mais atenção à 
mecanização e à melhoria das condições de trabalho. 
Indica ainda que as acções de adaptação poderiam 
ser duplicadas ao combinar o aumentos da despesa 
(incluindo mais financiamento internacional), novas 
políticas que incentivem a adaptação do sector privado 
(sobretudo na produtividade do trabalho), e medidas 
que promovam uma melhoria da relação custo-eficácia. 

Fonte: Conselho Nacional para o Desenvolvimento Sustentável 
(NCSD), 2019. Addressing Climate Change Impacts on Economic 
Growth in Cambodia (CEGIM).

As previsões macroeconómicas sofrem de imprecisões, com 
implicações directas para os recursos públicos à disposição 
do governo. Por esta razão, muitos governos optam por 
quantificar os riscos orçamentais que, a concretizarem-se, 
aumentariam os passivos nas contas nacionais. Entre estes 
figuram os riscos associados às alterações climáticas. Uma 
vez que as previsões do risco orçamental tendem a cingir-
se ao período das perspectivas orçamentais (três a cinco 
anos), estas tendem a concentrar-se nos riscos decorrentes 
de eventos catastróficos como cheias e secas, descurando os 
efeitos associados aos impactos mais lentos das alterações 
climáticas. A identificação dos riscos orçamentais associados 
às emergências induzidas pelo clima poderá ainda permitir 
esclarecer quem é responsável pela gestão desse risco e quem 
acarretará as responsabilidades financeiras na eventualidade 
de se concretizar. Deverá ainda incentivar o investimento na 
adaptação preventiva e na redução do risco de calamidades.

Os choques climáticos apresentam consequências 
macro-orçamentais significativas para a Etiópia, 
devido aos custos das operações humanitárias e 
de ajuda económica a curto prazo, apoio às acções 
de recuperação e reconstrução a médio e longo 
prazo e implicações adversas associadas aos saldos 
externos e orçamentais. Por exemplo, a seca induzida 
pelo fenómeno El Niño em 2015/16, resultou num 
crescimento real do PIB de 8%, face a 10,4% em 
2014/15. No mesmo período, a inflação dos bens 
alimentares aumentou acentuadamente, de 7,4% 
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para 11,2%, enquanto o apoio orçamental adicional 
associado à seca ascendeu a 18 mil milhões de Birr. 
Uma melhor compreensão e gestão destes impactos 
reveste-se de  particular importância no contexto 
da pressão orçamental com que o governo se tem 
confrontado desde que iniciou o plano de consolidação 
orçamental em 2019.

A gestão de qualquer passivo contingente exige a 
identificação e a quantificação do risco, bem como 
a designação de uma pessoa responsável pelo risco 
(responsável por reduzir ou responder ao mesmo, 
na eventualidade de vir a concretizar-se). Isto não 
só promove a estabilidade orçamental como reduz a 
exposição aos riscos. Neste contexto, em 2019, o MdF 
da Etiópia elaborou a sua primeira previsão de riscos 
orçamentais, consistindo numa análise qualitativa 
do impacto das cheias e das secas para as receitas. 
Actualmente, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, da 
Commonwealth e do Desenvolvimento está a prestar 
apoio ao governo no sentido de desenvolver um 
modelo que quantifique estes riscos e os seus impactos 
nos principais indicadores de solidez orçamental 
(como a dívida face ao PIB e as necessidades de 
financiamento externo bruto). Os resultados do 
modelo serão aplicados na previsão anual de riscos 
orçamentais e no quadro macroeconómico.

Fonte: Previsões dos riscos orçamentais do MdF, 2019, e 
discussões com o programa de reforço da resiliência na Etiópia do 
FCDO

Alguns governos optaram por transferir os riscos associados 
às calamidades induzidas pelo clima, ao subscrever a apólices 
de seguro soberano. O principal exemplo disto é a African Risk 
Capacity (ARC), uma agência especializada da União Africana, 
criada para ajudar os governos africanos a melhorar as suas 
capacidades para responder a eventos climáticos extremos e 
calamidades naturais. A ARC oferece aos governos apólices 
de seguro para secas graves e, ao tirar partido da diversidade 
natural dos riscos climáticos no continente, permite a partilha 
de riscos entre países, assim reduzindo o custo médio para 
os países individuais. Ao definir mecanismos para efeitos do 
desencadeamento (por exemplo, desvios de precipitação 
superiores a um determinado nível), os pagamentos 
podem ser efectuados de forma rápida e decisiva, antes de 
a emergência se agravar. Isto melhora a eficácia global da 
resposta e evita a necessidade de ter de esvaziar o tesouro 
nacional ou assumir uma dívida adicional avultada. Desde 
2014, a ARC já pagou mais de 64 milhões de dólares a países, 
a saber à Mauritânia, conforme detalhado de seguida.19

É possível minimizar os riscos orçamentais com investimentos 
em matéria da adaptação, e a priorização de oportunidades 
de crescimento verde. Para garantir que as propostas 
orçamentais vão nesse sentido, os MdF podem adaptar as 
circulares orçamentais normal ou preparar um adicional. 
Este conteria orientações sobre como contabilizar a 

19  https://www.africanriskcapacity.org/
20  Global Commission for Adaptation, 2019. The Role of Domestic Budgets in Financing Climate Change Adaptation. 

mitigação e a adaptação das alterações climáticas nas 
propostas orçamentais e como reduzir as despesas 
contrárias ao crescimento verde. O pedido de submissão 
de propostas orçamentais poderá exigir que cada entidade 
inclua intervenções prioritárias relevantes identificadas na 
estratégia/plano climático e sugerir objectivos-alvo para 
cada ministério no que diz respeito às despesas climáticas. 
Seriam necessárias orientações sobre a forma de classificar e 
ponderar as despesas climáticas. (Este aspecto será abordado 
mais abaixo neste capítulo). Em resposta à instrução contida 
no pedido de submissão de propostas orçamentais, os 
ministérios devem ponderar as alterações climáticas nas 
suas propostas orçamentais. Compete ao MdF assegurar 
o cumprimento, o que poderá fazer através do mecanismo 
das auscultações relativas ao orçamento. Para tal, as 
alterações climáticas podem ser adicionadas aos critérios 
oficiais de avaliação do orçamento (por exemplo, verificar se 
as iniciativas relevantes da estratégia climática da NDC estão 
reflectidas) ou ao introduzir a as alterações climáticas como 
um ponto na ordem do dia para debate. O importante é que 
o assunto seja discutido mais amplamente, e que não se cinja 
às auscultações com Ministério do Ambiente/Alterações 
Climáticas. Na prática, exige a sensibilização de todos os 
quadros dos ministérios que participam nas negociações.20

Em resposta à falta de precipitação, a ARC 
desembolsou 6,3 milhões de dólares ao Governo 
da Mauritânia em Janeiro de 2015 (que pagou 
um prémio anual de 1,4 milhões de dólares pela 
cobertura da seca). O pagamento da APC foi o 
primeiro financiamento internacional que o Governo 
da Mauritânia recebeu em resposta a uma seca 
progressivamente grave, e os fundos permitiram 
subsidiar a alimentação do gado nas zonas mais 
afectadas. Uma avaliação independente concluiu que 
“a ARC parece ter feito uma diferença crucial à vida 
das famílias altamente vulneráveis na Mauritânia. A 
combinação de alerta precoce, planos de contingência 
e transferência de riscos permitiu ao país assegurar 
uma resposta oportuna e mais abrangente do que 
nunca.”

Fonte: OPM and Itad, 2017. Independent Evaluation of the African Risk 
Capacity, Annex C: Case Studies. 

Para assegurar que as directivas sejam cumpridas, os MdF 
poderão optar por conceder incentivos financeiros ao, 
por exemplo, oferecer verbas complementares numa base 
competitiva, destinadas a serem aplicadas exclusivamente na 
consecução das prioridades climáticas. As Filipinas aplicam 
esta abordagem extensivamente para promover a colaboração 
intersectorial em programas prioritários transversais que 
abrangem mais do que um ministério (um desses programas é 
a adaptação às alterações climáticas e a resiliência aos riscos). 
Não foram identificados exemplos desta abordagem de verbas 
complementares nos países africanos analisados para efeitos 
deste estudo. O financiamento dirigido especificamente às 

https://www.africanriskcapacity.org/
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alterações climáticas é relativamente comum, embora tenda 
a ser aplicado à margem do processo orçamental normal 
e sujeito a processos paralelos de execução e reporte, ao 
contrário da agenda de integração. Embora existam, por 
vezes, argumentos convincentes para tais financiamentos 
de combate às alterações climáticas (por exemplo, financiar 
os investimentos exclusiva e especificamente destinados ao 
combate às alterações climáticas, como a investigação ou 
o reforço de capacidades, ou para atrair financiamento dos 
doadores), estes não representam exemplos de integração. 
Os fundos para fins específicos sofrem frequentemente de 
uma fraca capacidade de execução, o que conduz a elevados 
volumes de financiamento não aplicado. Em contrapartida, 
a integração aproveita as capacidades de implementação do 
governo, sendo esse financiamento objecto de integração 
mais suscetível de ser submetido a controlos como parte das 
acções rotineiras de fiscalização e auditoria.21 

No Quénia, o pedido de submissão de propostas 
orçamentais de 2020 destaca a redução dos riscos e 
das calamidades climática como prioridades-chave 
para o orçamento e traça uma série de investimentos 
prioritários de mitigação e adaptação que devem estar 
reflectidos nas propostas. As medidas de mitigação 
incluem a produção de energias renováveis, a eficiência 
energética na indústria e construção, a redução de 
GEE e o transporte sustentável, enquanto as medidas 
de adaptação incluem água e águas residuais, gestão 
de riscos de calamidades e infraestruturas resilientes 
ao clima. O pedido de submissão de propostas 
orçamentais também contém orientações sobre 
a forma como os ministérios devem comunicar as 
despesas relacionadas com as alterações climáticas, 
bem como o nível de prontidão para responder a 
calamidades.

Fonte: Estudo de caso do Quénia

As alterações climáticas podem ser incluídas nos processos 
de gestão do investimento público (GIP) em diversas fases, 
começando pelo processo de avaliação, que permite ao MdF/
Planeamento seleccionar os projectos (face aos benefícios 
climáticos, o alcance das metas de mitigação, e a exposição 
aos riscos climáticos. Designada de “AIAC”, as metodologias 
adoptadas variam consoante as capacidades e o tempo 
disponíveis. Contudo, na sua modalidade mais robusta, 
uma análise custo-benefício quantitativa sensível ao clima 
pode ser exigente, sobretudo em contextos caracterizados 
por uma fraca capacidade de avaliação. Por este motivo, é 
normalmente aplicada apenas aos programas que estão 
previstos para fazer a maior diferença material.22 

21 Global Commission for Adaptation, 2019. The Role of Domestic Budgets in Financing Climate Change Adaptation; and IBP, 2018. Budgeting 
for a Greener Planet: An Assessment of Climate Change Finance Accountability in Bangladesh, India, Nepal, and the Philippines – Summary 
report.

22 Global Commission for Adaptation, 2019. The Role of Domestic Budgets in Financing Climate Change Adaptation. 

 
Com o intuito de integrar as alterações climáticas no 
seu orçamento nacional, o Ruanda criou um fundo 
nacional para as alterações climáticas: o Fundo Verde 
do Ruanda. Contava com 44 milhões de dólares em 
2013, mas o valor tem vindo a ser reforçado para cerca 
de 100 milhões de dólares, financiado, na sua íntegra, 
pelo Governo do Ruanda e gerido pelo MINECOFIN. O 
fundo funciona bem em paralelo com a integração no 
orçamento normal, porque se destina exclusivamente 
ao financiamento de investimentos que não estão 
incluídos nos orçamentos, por exemplo, aqueles 
associados a emergências imprevistas relacionadas 
com o clima, como cheias e secas.

Fonte: Estudo de caso do Ruanda

O primeiro Manual de Investimento Público da 
Tanzânia foi elaborado em 2015 pela Comissão de 
Planeamento. Obrigava à realização de avaliações 
ambientais na fase de planificação dos projectos, 
começando com o estudo de pré-viabilidade, para 
aferir a viabilidade ambiental do projecto à luz da 
Lei da Gestão Ambiental de 2004. A análise custo-
benefício deve ser abrangente, abarcar todo o ciclo 
de vida do projecto, a saber os impactos residuais e 
para após a conclusão. As estimativas de custo devem 
incluir o custo das medidas de mitigação. 

Fonte: Steele et al., 2016. Budgeting for Sustainability in Africa: 
Integration of Pro-Poor Environment, Natural Resources and 
Climate Change to Achieve the Sustainable Development Goals

Uma vez preparado o projecto de orçamento e apresentado 
ao Parlamento para aprovação, alguns países conseguiram 
incluir as alterações climáticas no discurso orçamental 
proferido pelo Ministro das Finanças. Esta é uma das 
principais declarações políticas anuais do governo, que dá 
a conhecer as prioridades para a afectação de recursos, 
sendo frequentemente difunda em directo pelos meios 
de comunicação social e subsequentemente analisada 
por comentadores e jornalistas. Representa, como tal, 
uma oportunidade importante para colocar as alterações 
climáticas no topo da agenda pública. 

No discurso orçamental do Uganda relativo ao exercício 
2020/21, as alterações climáticas foram mencionadas 
a par da pandemia de Covid-19, como factores 
susceptíveis de  produzir um impacto adverso para 
os programas de desenvolvimento nacional e afectar 
o crescimento de forma negativa. O Ministro das 
Finanças aproveitou a oportunidade para a apelar 
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ao sector privado no sentido de adoptar tecnologias 
inteligents em termos de adaptação às condições 
climáticas, e para as agências de despesa do 
Governo do Uganda incluirem medidas de mitigação 
e adaptação às alterações climáticas em todos os 
programas e projectos.

Fonte: Estudo de caso do Uganda 

Depois de o orçamento ser remetido ao órgão legislativo 
para apreciação e aprovação, é importante que os deputados 
disponham da informação e das capacidade para analisar 
o orçamento nacional da perspectiva das alterações 
climáticas. Trata-se de um recurso importante para uma maior 
consciencialização, e permite que os legisladores exijam a 
prestação de contas do governo quanto ao cumprimento dos 
seus compromissos financeiros em matéria das alterações 
climáticas. Isto poderá ser agilizado pela sensibilização das 
comissões orçamentais para as questões climáticas (de 
acordo com os exemplos do Nepal e das Filipinas), ou ao 

conceder às comissões do clima/ambiente alguma influência 
sobre as decisões orçamentais (como no Uganda).

No Nepal, foi desenvolvido um estojo de ferramentas 
para a análise do orçamento sensível ao clima, a ser 
utilizado pela Comissão das Finanças e pela Comissão 
de Protecção do Ambiente na execução das suas 
tarefas de fiscalização. No Senado das Filipinas, o 
presidente da comissão do orçamento do senado é 
também o presidente da Comissão para as Alterações 
Climáticas, o que garante que as questões relativas 
às alterações climáticas sejam sempre abordadas 
aquando do debate sobre o orçamento na legislatura.

No Uganda, a Comissão Parlamentar de Recursos 
Naturais empenhou-se activamente na análise do 
orçamento ao, por exemplo, formular recomendações 
sobre o financiamento da água e do saneamento e 
aconselhar a respeito do acompanhamento e gestão 
dos contratos com o sector privado para a instalação 
de furos.

Fonte: IBP, 2018; Global Commission for Adaptation, 2019; and 
Steele et al., 2016. 

Caixa 2: Avaliação do impacto das alterações climáticas
A avaliação do impacto das alterações climáticas (AIAC) consiste numa avaliação sistemática visando avaliar as 
implicações das alterações climáticas na execução dos programas, ou até que medida um determinado programa 
responde às alterações climáticas pela adaptação e mitigação.

A AIAC aplica alguns princípios básicos. Primeiro, é feita uma estimativa de uma série de benefícios e custos de um 
programa (prospetivo), o que passa pela elaboração de um quadro abrangente de todos os benefícios, sejam eles 
económicos, sociais ou ambientais, bem como dos benefícios da adaptação ou mitigação. Trata-se de uma análise 
“contrafactual”, ou seja, comparando a situação com e sem o programa ou despesas específicas. Depois, é avaliado o 
nível de sensibilidade desses benefícios às alterações climáticas em dois cenários: um em que as alterações climáticas 
não são tomadas em consideração e outro em que são. Qualquer diferença entre os benefícios líquidos nestes 
cenários será imputada à adaptação ou mitigação.

A AIAC pode ser realizada com mais ou menos robustez, e com diferentes níveis de complexidade, desde i) triagem: 
com referência a algumas questões e critérios-chave; ii) classificação: com referência a um quadro com normas 
internacionais para a relevância climática; iii) AIAC qualitativa rápida: cuidadosamente estruturada para manter 
alguma objectividade, iv) AIAC híbrida: incorporando as melhores características da análise qualitativa e de custo-
benefício; e v) análise custo-benefício sensível às aterações climáticas: uma avaliação completa abrangendo os 
aspectos económicos, sociais e ambientais.

Fonte: Baseado em Climate Scrutiny, 2019. Climate Change Impact Appraisal Manual.

2.3 Execução orçamental
A afectação de recursos a acções de mitigação e adaptação 
climática pouco contribuirá para melhorar a vulnerabilidade 
de um país às alterações climáticas se se registarem desafios 
a nível da execução orçamental. Nalguns países, isto está 
relacionado com a fraca previsão de receitas; noutros, é 
reflexo de um planeamento deficiente ou da fraca gestão 
de tesouraria; e, por vezes, está relacionado com a ausência 
de capacidade de absorpção por parte dos ministérios da 

tutela. Tipicamente, as taxas de execução mais baixas estão 
associadas ao orçamento de capital, ou ao financiamento das 
obras de conservação no orçamento corrente. Uma vez que 
é aqui que muitas das despesas de adaptação e mitigação 
se enquadram (por exemplo, construção e manutenção de 
infra-estruturas resistentes ao clima, ou desenvolvimento 
de energias renováveis), é importante lidar com os desafios 
de execução nos sectores mais afectados e críticos para 
as alterações climáticas. Isto poderá exigir uma reforma 
do sistema central de GFP, ou dos sistemas sectoriais 
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de execução, em função da razão pela subutilização. Os 
desafios das alterações climáticas podem afectar igualmente 
outros serviços, pelo que as medidas correctivas devem ser 
concebidas e implementadas de forma holística, e integradas 
num programa abrangente de reforma da GFP.

A análise das despesas do Governo da Tanzânia com 
as alterações climáticas revelou uma baixa taxa de 
credibilidade quanto à execução orçamental, tanto 
a nível geral como no que respeita aos quadros 
responsáveis, devido a défices de tesouraria, alteração 
das prioridades durante o exercício, disparidade das 
capacidades de implementação nos ministérios, e 
orçamentação pouco realista. Frequentemente, o 
financiamento não é libertado em parcelas iguais 
ao longo do ano, nem de acordo com as previsões 
de fluxo de caixa dos Ministérios, Departamentos e 
Agências. Isto sugere que a execução da despesa – a 
saber as despesas relacionadas com as alterações 
climáticas - é deficiente, dada a incerteza sobre se os 
orçamentos previstos serão cumpridos durante o ano. 
Os ministérios enfrentam dificuldades em controlar as 
despesas relacionadas com as alterações climáticas e, 
por conseguinte, não conseguem antecipar nem gerir 
os choques financeiros imprevistos.

Fonte: Yanda et al., 2013. Tanzania National Climate Change 
Finance Analysis.

Os governos podem ainda tomar em consideração os 
impactos das alterações climáticas aquando do planeamento 
e execução de decisões no domínio contratação pública. 
Podem contribuir de forma importante para as metas de 
redução das emissões de GEE ao tirar partido do seu poder 
de compra para escolher bens e serviços com um impacto 
ambiental reduzido. A par disto, os termos de referência 
dos concursos públicos e os critérios de adjudicação podem 
contribuir para modificar todo o sistema. De igual modo, os 
governos estão em condições de garantir a resiliência e a 
capacidade de resposta do sistema de aquisição nos casos de 
calamidades provocadas pelo clima ao, por exemplo, aplicar 
procedimentos simplificados e agilizados em resposta a secas 
ou cheias.23 

A África do Sul sofre cortes frequentes de energia e de 
uma excessiva dependência de um único fornecedor 
estatal de energia eléctrica, a Eskom. Para resolver 
este problema, o Programa de Aquisição de Produtores 
Independentes de Energia Renovável foi introduzido 
em 2010 no âmbito do Plano Integrado de Recursos 
de 2010. Concedeu aos fornecedores independentes 
de energia renovável o acesso preferencial a contratos 
públicos no domínio da energia. Desde então, foram 
aprovados 18.000 megawatts de nova capacidade 
de geração de energia, dos quais 6.422 megawatts 
correspondem a energia renovável produzida por 
produtores de energia independentes e 1.332 
megawatts produzidos em instalações de  

23  PEFA, 2020. Public Expenditure and Financial Accountability: Quadro de Gestão das Finanças Públicas Responsivo ao Clima (PEFA Clima).

 
armazenamento por bombagem a água. Nos últimos 
anos, o programa de energias renováveis registou 
um revés, com alguns dentro e fora do governo a 
levantarem preocupações sobre o custo relativo das 
energias renováveis. No entanto, outros comentadores 
associaram a relutância em celebrar um próximo 
conjunto de contratos com produtores independentes 
de energia renovável ao desejo de manter o monopólio 
da Eskom com o carvão como fonte dominante de 
energia. Em 2020, o Ministro da Energia deu luz verde 
aos municípios para adquirirem energia directamente 
de produtores independentes de energia.

Fonte: Estudo de caso da África do Sul

2.4 Contabilidade e controlo 
O acompanhamento da despesa com o clima é uma 
ferramenta amplamente aplicada pelos governos para avaliar 
se as despesas coincidem com os objectivos das políticas em 
matéria do clima, acompanhar as tendências e prestar contas 
aos cidadãos e à comunidade internacional. No domínio do 
clima, o acompanhamento pode assumir a modalidade de 
diagnósticos analíticos pormenorizados pontuais (no âmbito 
das Avaliações Institucionais e de Despesa Pública com o 
Clima, abordadas mais abaixo), ou análises orçamentais 
periódicas. Nos últimos anos, vários governos africanos 
procuraram institucionalizar a análise da despesa com o 
clima ao introduzir a marcação dos orçamentos sensíveis 
ao clima. Isto reconhece que a despesa para fazer face às 
alterações climáticas, dado o seu carácter transversal, não 
pode ser avaliada com recurso aos relatórios normais da 
despesa, nem identificada no plano de contas do governo. Por 
conseguinte, é aplicada a marcação das rubricas associadas às 
despesas de adaptação/mitigação das alterações climáticas, 
e as respectivas dotações e despesas são imputadas a essas 
rubricas. Existem várias opções para a introdução de um 
sistema de marcação da despesa com o clima, a saber:

• Como a respectiva despesa é identificada, ou seja, o 
que a qualifica como despesa com o clima. A articulação 
entre esta definição e uma política ou estratégia nacional 
permite associar essa estratégia às decisões que são 
tomadas para efeitos do orçamento. 

• Se a despesa se centra na adaptação, na mitigação, ou em 
ambas: e se despesa contraproducente é identificada.  

• Se é aplicada uma tipologia binária simples (ou seja, 
uma rubrica orçamental é classificada como sendo 
relevante, ou não, para as alterações climáticas) ou se 
é introduzido um sistema de ponderação para distinguir 
entre diferentes graus de relevância (com respeito aos 
quais existem diferentes abordagens metodológicas. Ver 
a Caixa 3).
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• Se os sistemas de marcação orçamental se aplicam às 
afectações, às despesas, ou às receitas. 

• Se o sistema se centra apenas nos sectores/instituições 
considerados mais relevantes para os objectivos 
climáticos, ou se abrange todo o governo (incluindo, 
potencialmente, empresas públicas e administrações 
subnacionais).

• Até que ponto é que o exercício se estende, ou seja, se 
se estende até ao nível dos agregados e se inclui uma 
análise da incidência dos benefício para identificar 
quem beneficia da despesa com o clima (talvez até 
desagregado por género). 

• Quais são as instituições abrangidas, por exemplo, se a 
avaliação de relevância é realizada a nível central pelo 
MdF/Ministério do Ambiente, ou uma combinação dos 
dois, ou pelos ministérios de tutela.

• Se é manual ou se está integrado no sistema IFMIS do 
governo.24

Ao integrar o género na análise da despesa pública é 
possível aferir até que medida as despesas com o clima 
se compatibilizam com as políticas destinadas aos riscos 
climáticos destinados especificamente a combater a 
desigualdade do género.25  Também faz sentido da perspectiva 
processual: as questões relativas à concepção e aos desafios 
enfrentados na análise das despesas climáticas também se 
aplicam à análise das despesas com o género, sendo aplicado 
um processo semelhante de análise transversal. Um potencial 
ponto de partida para um tal análise é a identificação dos 
sectores prioritários para as alterações climáticas, a fim de 
identificar se os programas-chave são também sensíveis ao 
género (por exemplo, examinando se foram acautelados os 
grupos que beneficiam de infra-estruturas resistentes ao 
clima). Uma melhor abordagem passaria pela integração 
de sistemas de marcação orçamental sensíveis ao clima 
e ao género, de forma a que todas as despesas fossem 
rotineiramente examinadas em relação a ambos os aspectos, 
ao conceder uma maior prioridade às despesas com relevância 
elevada para os objectivos relativos ao género e às alterações 
climáticas. Nesta óptica, os países doadores da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Económico procedem 
à marcação da sua ajuda oficial bilateral ao desenvolvimento 
consoante determinadas preocupações temáticas, entre elas 
o clima e o género. Ainda não se regista um exemplo de dupla 
marcação orçamental - género/clima - em África.

Na maioria dos países em África, a marcação dos aspectos 
climáticos foi introduzida relativamente recentemente 

24 World Bank, 2020. Climate Change Expenditure Tagging: An Overview of Current Practices; Bird, 2017. Budgeting for NDC Action: Initial 
Lessons from Four Climate-Vulnerable Countries; UNDP, 2015. Climate Budget Tagging: Country-Driven Initiative in Tracking Climate 
Expenditure; Global Commission for Adaptation, 2019. The Role of Domestic Budgets in Financing Climate Change Adaptation.

25 UNDP, 2019. Climate Change Knowing What You Spend: A Guidance Note for Governments to Track Climate Finance in Their Budgets.

Caixa 3: A ponderação na marcação do 
orçamento para o clima  
A maioria dos sistemas de marcação orçamental 
diferenciam entre diversos graus de relevância para 
o clima dos seus programas de despesa ou rubricas. 
Alguns empregam o sistema de marcação do Rio da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Económico, que distingue entre três categorias de 
despesa com as alterações climáticas (2=principal, 
1=significativa e 0=insignificante), mas outros ampliam-
no para distinguir entre relevância elevada, intermédia 
e baixa. 

Ademais, a maioria dos sistemas de marcação utiliza 
um sistema de pontuação que classifica o grau de 
relevância para as alterações climáticas ao atribuir uma 
ponderação às rubricas orçamentais relacionadas com o 
clima.  Esta representa não só uma forma mais fiável de 
acompanhar as tendências das despesas com o clima 
(caso contrário, as tendências não ponderadas podem 
ser dominadas por programas de grande envergadura, 
mas de baixa relevância), como também oferece uma 
oportunidade para reflectir sobre a forma como a 
reformulação dos programas poderia gerar maiores 
benefícios para o clima. Existem duas abordagens 
principais para a ponderação da relevância para o clima:

• O sistema baseado nos objectivos, no qual a 
despesa com elevada relevância para as alterações 
climáticas recebe uma pontuação de 75% a 100%, 
a despesa com relevância intermédia recebe uma 
pontuação de 25% a 75% e a despesa com baixa 
relevância recebe uma pontuação de 10% a 25%.

• O sistema baseado nos benefícios, no qual a 
relevância para as alterações climáticas se refere à 
proporção dos benefícios associados à adaptação 
ou à mitigação, e emprega as técnicas de AIAC 
descritas na Caixa 2. 

A ausência de consenso ou de normalização em 
matéria da ponderação da relevância para as alterações 
climáticas pode criar confusão e dificultar o confronto 
entre países. Porém, regra geral, as ponderações 
aplicadas ao abrigo da abordagem baseada nos 
objectivos são aproximadamente três vezes superiores 
às da abordagem baseada nos benefícios, com algumas 
excepções.

Fonte: Nicholson e Bird, 2020. Climate Budget Tagging: 
International Review. 
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e, nalguns casos, ainda não está a ser integralmente 
implementada. Por conseguinte, é demasiado cedo para 
comentar a respeito dos impactos. No entanto, a literatura 
relativa à experiência da marcação do orçamento climático 
noutras partes do mundo (particularmente no Sul da Ásia e no 
Sudeste Asiático, onde é comparativamente difundida), revela 
alguns elementos interessantes. Estes incluem a constatação 
de que a marcação não é um fim em si mesma e que deve ser 
utilizada para informar o planeamento e o orçamento. Até à 
data, a sensibilização e a melhoria da transparência têm sido 
os principais benefícios da marcação orçamental em África, 
embora o seu impacto tenha sido limitado no que respeita 
às dotações orçamentais e à tomada de decisões. (Isto deve-
se, em grande parte, ao facto de a marcação normalmente 
ser aplicada após a atribuição das dotações).26 Progressos 
a este respeito exigem que os actores de responsabilização 
(OSC, legislaturas) utilizassem os resultados da marcação, 
mas existem poucas provas disto em África (abordado no 
par. 2.5). Existem ainda poucos indícios de que marcação 
climática tenha contribuído para a mobilização de recursos, 
internos ou externos.

Na Etiópia, o MdF está em vias de desenvolver um 
sistema de marcação do orçamento, para captar 
a despesa com as acções de adaptação/mitigação 
às alterações climáticas e de redução dos riscos de 
calamidades, resposta e recuperação. O governo 
encetou estas reformas para: obter uma imagem 
mais clara do investimento efectivo nas actividades 
associadas ao clima e às calamidades em todo o país; 
melhorar a transaprência do financiamento associado 
ao clima e às calamidades na Etiópia; permitir ao 
governo optimiizar a relação custo-benefício dos seus 
investimentos; e assegurar uma maior eficácia das 
dotações orçamentais no futuro. O sistema ainda está 
na fase de concepção, estando a fase piloto prevista 
para iniciar em 2021. 

No Uganda, foi introduzido um orçamento para o clima 
em 2018, com a assistência técnica do Banco Mundial 
no âmbito da elaboração de um manual em matéria da 
marcação do orçamento para o clima. Após uma fase 
piloto em quatro ministérios e quatro administrações 
locais, a sua implantação foi adiada – em parte, 
devido à crise da Covid-19 e, em parte, devido à fraca 
apropriação.  

Fonte: Estudos de caso do Uganda e da Etiópia

O acompanhamento do orçamento deve ser visto como o 
primeiro passo de um sistema de gestão do desempenho, 
que passa também por uma avaliação dos resultados, dos 
produtos e dos impactos dos respectivos programas.27 
Face à generalização da orçamentação por programas em 

26 World Bank, 2020. Climate Change Expenditure Tagging: An Overview of Current Practices; Bird, 2017. Budgeting for NDC Action: Initial 
Lessons from Four Climate-Vulnerable Countries.

27 Bird and Granoff, 2016. National Monitoring Approaches for Climate Change Public Finance.
28 Global Commission for Adaptation, 2019. The Role of Domestic Budgets in Financing Climate Change Adaptation.
29 INTOSAI,2019. 9th Survey on Environmental Auditing.
30 Ibid.

África, alguns países procuram definir os indicadores (para 
os produtos e os resultados), de modo a poderem aferir o 
desempenho dos programas a nível das capacidades de 
adaptação e de mitigação.28  Existem desafios associados 
à definição dos indicadores de desempenho apropriados 
para a adaptação, e, tipicamente, os que são utilizados 
centram-se mais nos produtos do que nos resultados. Os 
indicadores devem estar em sintonia com aqueles definidos 
na estratégia/plano nacional para as alterações climáticas, e 
idealmente devem ser revistos no momento da elaboração 
do orçamento, e pelo órgão legislativo.

2.5 Auditoria e avaliação 
As alterações climáticas podem ser consideradas nas 
auditorias das contas públicas, mais frequentemente 
através da aplicação de auditorias verdes ou ambientais, 
tratando-se de “auditorias financeiras, de conformidade e de 
desempenho (bem como auditorias a priori em alguns países) 
destinadas a emitir pareceres sobre questões relacionadas 
com o ambiente”.29 Na prática, as auditorias de desempenho 
são efectuadas com mais frequência. Um estudo recente 
realizado pela Organização Internacional das Instituições 
de Supremas de Controlo concluiu que, embora a maioria 
das auditorias ambientais nos últimos cinco anos se tenha 
centrado no cumprimento da legislação ambiental nacional, 
e nos programas relacionados com a gestão de resíduos e 
da água, as alterações climáticas deveriam estar no topo da 
agenda nos próximos dois anos, sendo o Acordo de Paris o 
acordo internacional que mais fazia objecto de auditorias.30

Em 2016, a Comissão Geral de Auditoria da Libéria 
realizou uma auditoria de conformidade no domínio 
da gestão costeira e do meio marinho. Constatou 
que a Autoridade Marítima da Libéria não dispunha 
da tecnologia necessária para impedir a poluição 
por navios nem a pesca ilegal. Também encontrou 
provas de extracção ilegal de areias, construções 
improvisadas ao longo da costa, e o abate de mangais, 
deixando a costa exposta a furacões e prejudicando a 
biodiversidade. Da perspectiva das políticas, a auditoria 
concluiu que não existiam leis nem regulamentos 
eficazes para assegurar o cumprimento dos objectivos 
das alterações climáticas, e observou que a Política 
e Estratégia de Resposta às Alterações Climáticas, 
elaborada pelo grupo de trabalho do sector ambiental, 
não havia sido aprovada pelo governo da Libéria.

Fonte: Comissão geral de auditoria da Libéria, 2018. Auditor 
General’s Report on the Coastal and Marine Management 
Collaborative Audit.
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Os actores no âmbito da responsabilização - tais como o 
parlamento, os meios de comunicação social e as OSC 
- desempenham um papel importante de fiscalização do 
desempenho do governo quanto ao cumprimento dos 
objectivos e compromissos relacionados com o clima. 
Estes actores de responsabilização poderiam optar pela 
participação directa (por exemplo, a participação nos 
processos orçamentais ao insistir que o ministério das 
finanças integre as alterações climáticas nos orçamentos, 
ou ao fiscalizar as auditorias e despesas ecológicas) ou pela 
participação indirecta (por exemplo, sensibilização para as 
questões de financiamento das alterações climáticas ao 
contribuir com artigos nos meios de comunicação social).31 O 
envolvimento dos actores de responsabilização em questões 
de orçamento climático está mais patente no Sul da Ásia 
(como o exemplo do estojo de ferramentas no Nepal, acima 
descrito, mas surgem também alguns exemplos em África.

O Grupo de Advocacia Orçamental da Sociedade Civil 
do Uganda, com o apoio do World Resources Institute, 
empreendeu uma análise da gestão, pelo Governo do 
Uganda, dos recursos financeiros públicos para a acção 
climática em 2020. Constatou que a despesa do país 
com as alterações climáticas era demasiado baixa, e 
manifestou a sua preocupação com a fraca eficiência 
das dotações, que dificultava as acções de resposta às 
alterações climáticas por parte de todos os actores, 
a saber o sector privado. Também observou que os 
total dos influxos para as acções relativas às alterações 
climáticas ultrapassava a despesa nacional, o que é 
insustentável.

Em 2015, a Rede de Alterações Climáticas da Zâmbia 
(Zambia Climate Change Network) e a Cáritas Zâmbia, 
com o apoio da Oxfam, empreenderam uma actividade 
de acompanhamento dos fluxos internacionais e 
nacionais de financiamento climático para o projecto, 
que colmatavam a lacuna causada pela ausência de 
um sistema de marcação do orçamento climático. 
Identificaram um aumento massivo do financiamento 
climático internacional (de 15 milhões de dólares em 
2010 para 100 milhões de dólares em 2012), enquanto 
a integração das alterações climáticas no orçamento 
nacional era dificultada pela ausência, na altura, de 
uma política aprovada em matéria das alterações 
climáticas. A actividade identificou também os desafios 
em torno da transparência, que afectavam a despesa 
tanto por parte do governo como pelas OSC.

Fonte: Civil Society Budget Advocacy Group, 2020. Policy Brief on 
Climate Financing in Uganda; Zambia Climate Change Network 
and Caritas Zambia, 2015. Climate Change Adaptation Finance in 
Zambia: A Call to Transparency and Accountability.

31 IBP, 2018. Budgeting for a Greener Planet: An Assessment of Climate Change Finance Accountability in Bangladesh, India, Nepal, and the 
Philippines – Summary report.

32 Algumas representações do processo orçamental começam com a análise das políticas, mas o propósito e os objectivos são os mesmos. 

2.6 Análise das políticas
O processo orçamental genérico culmina numa análise e 
actualização das políticas existentes, e desenvolvimento 
de novas, se necessário, e conduz ao reinício do ciclo 
orçamental.32 Neste processo, os governos analisam os 
resultados das suas despesas públicas em relação aos 
objectivos definidos na política climática e actualizam as 
políticas, conforme necessário. Na prática, esta nem sempre 
é uma fase formalmente definida no processo orçamental, 
mas a maioria dos governos procedem à revisão das suas 
políticas de modo a que reflictam a mudança das prioridades 
e a evolução dos conhecimentos, nem que seja de forma 
pontual.

Ao nível mais básico, a integração das alterações climáticas 
nos processos de análise das políticas implica uma revisão 
e actualização periódicas das políticas e estratégias em 
matéria das alterações climáticas. Embora este processo 
seja normalmente conduzido pelo ministério que tutela o 
ambiente/alterações climáticas, as comissões parlamentares 
desempenham um papel importante ao assegurar que este 
processo de revisão se realize, definir o seu âmbito, fornecer 
insumos, e aprovar quaisquer eventuais revisões. Esta tem 
sido a experiência no Uganda, onde o Fórum Parlamentar 
para as Alterações Climáticas instruiu o Ministério da Água 
e Meio-Ambiente (MoWE) no sentido de iniciar um projecto 
de lei relativa às alterações climáticas para responder ao 
que considerava ser um fraco cumprimento da Política 
Nacional sobre as Alterações Climáticas. A para disto, a 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações 
Climáticas (CQNUAC) constitui um fórum importante para 
estimular estas análises nos países signatários, devido aos 
seus requisitos de informação. Nos termos da CQNUAC, os 
países que não subscreveram ao Anexo 1 são obrigados a 
apresentar NDC em cada cinco anos, comunicações nacionais 
em cada quatro anos, e relatórios de actualização bienais.

Existem dois instrumentos de análise de políticas a que os 
governos podem recorrer para avaliar até que ponto as 
alterações climáticas estão integradas nos sistemas de GFP, 
e fornecer um roteiro para as futuras áreas de reforma. O 
primeiro instrumento é a CPEIR (Avaliação Institucional e de 
Despesa Pública com o Clima). Aplicada pela primeira vez em 
2010, já foram realizadas CPEIR em mais de 20 países (alguns 
deles em África – ver o Capítulo 3). Consistem numa análise 
qualitativa e quantitativa sistemática das despesas públicas 
de um país e de como estão relacionadas com as alterações 
climáticas. Seguindo a metodologia estabelecida das análises 
das despesas públicas, e utilizando uma definição de 
alterações climáticas e adaptada ao contexto político de cada 
país, as CPEIR assentam em quatro pilares principais:
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i. Análise das políticas, que examina as políticas nacionais 
em matéria das alterações climáticas no contexto dos 
planos nacionais de desenvolvimento e de outras políticas 
sectoriais, bem como a avaliação da vulnerabilidade 
nacional e as análises de impacto relacionadas com o 
género e a pobreza.

ii. Análise institucional, que fornece uma visão geral do 
processo de tomada de decisões para converter as 
políticas climáticas em dotações orçamentais e despesas.

iii. Uma análise das despesas associadas ao clima 
provenientes, de fontes públicas nacionais 
e internacionais (através de um exercício de 
acompanhamento orçamental).

iv. Recomendações, específicas ao país, mas que 
geralmente são acompanhadas de uma recomendação 
para introduzir a marcação do orçamento climático.33

No Benim, foi realizado uma CPEIR em 2017, relativa 
ao período 2010-2014. Esta revelou que as despesas 
orçamentais associadas às alterações climáticas 
registavam uma tendência descendente. As despesas 
climáticas localizavam-se principalmente nos sectores 
da agricultura, saúde e ambiente, energia, segurança, 
e calamidades e água. Eram dirigidas, em menor 
medida, para o sector das infra-estruturas. O rácio 
de investimentos relacionados com as alterações 
climáticas nestes sectores caiu de 29,40% em 2010 
para 11,33% em 2014. Além da erosão costeira e do 
sector da saúde, a execução das despesas relacionadas 
com as alterações climáticas também revelou uma 
tendência descendente durante o período em 
análise. A CPEIR concluiu que a generalidade dos 
compromissos relativos às alterações climáticas está 
aquém do nível de vontade política demonstrado, uma 
vez que as dotações orçamentais para as alterações 
climáticas representam aproximadamente o dobro do 
nível de execução (excepto em 2013). Isto é reflexo do 
facto de, durante o exercício, a arbitragem raramente 
se concentra nas alterações climáticas. As questões 
relacionadas com as alterações climáticas não são 
tidas como prioritárias e, por conseguinte, não estão 
reflectidas nos dados relativos aos resultados.

Fonte: Estudo de caso do Benim 

Um segundo diagnóstico de integração do orçamento 
climático, mais recente, é o módulo relativo ao clima 
do programa de Despesa Pública e Responsabilidade 
Financeira (PEFA). Este examina se as leis e regulamentos, 
instituições, sistemas, procedimentos e processos contribuem 
para a implementação das actividades no domínio das 
alterações climáticas ao longo do ciclo orçamental. Isto 
inclui o planeamento e a concepção de políticas orçamentais 
sensíveis clima, dotações orçamentais necessárias para as 
implementar, o acompanhamento destas dotações para 

33  UNDP, 2015. A Methodological Guidebook: Climate Public Expenditure and Institutional Review (CPEIR). 
34  PEFA, 2020. Quadro de Gestão das Finanças Públicas Responsivo ao Clima (PEFA Clima).

garantir a implementação das políticas conforme previsto, 
e o acompanhamento e avaliação da eficiência e eficácia 
dessas políticas e investimentos. Lançado em meados de 
2020, o “PEFA Clima” reúne um conjunto de indicadores 
suplementares assentes no quadro padrão utilizado pelo 
PEFA para recolher informações sobre a prontidão do 
sistema de GFP de um país no sentido de apoiar e promover a 
implementação de políticas relativas às alterações climáticas, 
ou seja, a sua “capacidade de resposta climática”.  Encontra-
se actualmente numa fase de pilotagem, tendo completado 
a sua primeira análise-piloto em Samoa, e com planos 
para outras análises, nomeadamente na Etiópia, no início 
de 2021.34  Os indicadores do “PEFA Clima” encontram-se 
apresentados no anexo A.

Em 2021, a Etiópia deverá ser o primeiro país em África 
a pilotar a avaliação “PEFA Clima”. Segue-se a uma 
avaliação periódica do PEFA, realizada em 2019 a nível 
federal, juntamente com seis avaliações de estados 
regionais seleccionados (Oromia, Amhara, Tigray, SNNP, 
Somali) e Cidade de Adis Abeba. A avaliação do “PEFA 
Clima” abrangerá os serviços do orçamento do governo 
federal e os serviços das despesas extraorçamentais, 
como também algumas empresas públicas e governos 
subnacionais. A principal contraparte do governo é a 
unidade de Economia Verde Resiliente ao Climática do 
MdF. O MdF prontificou-se a participar no processo-
piloto e pretende aplicar as constatações da avaliação 
na concepção de reformas de GFP sensíveis ao clima e 
utilizá-las como parâmetros de referência para medir 
os progressos futuros.

Fonte: Estudo de caso da Etiópia. 

2.7 Interfaces com outras áreas das 
finanças públicas 
Os pontos de entrada acima referidos centram-se nos 
processos de gestão da despesa pública, no âmbito do 
processo orçamental, embora existam outros elementos 
em matéria da GFP que também se articulam com a agenda 
das alterações climáticas. Nesta secção, são abordados 
alguns destes elementos, nomeadamente: i) medidas de 
arrecadação de receitas favoráveis ao clima, ii) obrigações 
verdes e swaps de dívida para as alterações climáticas, iii) 
descentralização fiscal favorável ao clima, e iv) apoio ao 
orçamento para o clima.

As medidas de arrecadação de receitas favoráveis ao clima 
consistem em regimes de comércio de emissões de gases 
com efeito de estufa, impostos sobre o carbono, e reformas 
dos subsídios aos combustíveis fósseis. Os regimes de 
comércio de emissões de gases com efeito de estufa fixam 
os limites de emissões de GEE e permitem às indústrias 
com baixas emissões vender as suas licenças adicionais a 
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emissores de maiores quantidades de GEE. São actualmente 
cerca de 20, os governos que subscreveram a esses regimes, 
embora nenhum governo em África tenha ainda subscrito, 
em parte devido à complexidade administrativa dos mesmos. 
Os impostos sobre o carbono, em contrapartida, não fixam 
um limite máximo de emissões, mas colocam um preço no 
carbono ao aplicar um imposto, quer sobre as emissões (a 
“abordagem das emissões directas”, adoptada pela África do 
Sul – ver abaixo) quer sobre o teor de carbono de combustíveis 
fósseis específicos (a “abordagem dos combustíveis” – ver o 
exemplo das Maurícias). O objectivo principal dos impostos 
sobre o carbono é alterar o comportamento das famílias e das 
empresas, incentivando a redução das emissões de carbono, 
e têm sido defendidos como uma das políticas de mitigação 
mais eficientes. Os objectivos associados ao reforço das 
receitas tendem a ser secundários. No entanto, as receitas 
provenientes de um imposto sobre o carbono podem ser 
aplicadas para financiar investimentos de adaptação.35

A eliminação dos subsídios aos combustíveis fósseis representa 
uma forma indirecta de atribuir o preço certo ao carbono. 
Os subsídios aos combustíveis fósseis foram introduzidos 
em África subsariana para apoiar a segurança energética, a 
produção nacional de energia e o acesso à energia. No entanto, 
criam um encargo significativo para os orçamentos nacionais 
e impedem o desenvolvimento económico sustentável. 
Estima-se que o custo dos subsídios aos combustíveis fósseis 
para os orçamentos de 30 países em África subsariana foi de  
26 mil milhões de dólares em 2015, enquanto o Fundo 
Monetário Internacional estimou que o custo da fixação errada 
dos preços de combustíveis fósseis na região seja na ordem dos  
49 mil milhões de dólares, o que implica que o custo total dos 
subsídios, incluindo externalidades, ronda os 75 mil milhões 
de dólares (2015).36 Embora se registem algumas barreiras 
significativas à reforma dos subsídios dos combustíveis 
fósseis, alguns países africanos conseguiram, mesmo assim, 
eliminar ou reduzir estes subsídios, como o Gana (discutido 
abaixo) e o Quénia, com os subsídios de electricidade.

Um inconveniente importante dos impostos sobre o carbono é 
que tendem a ser regressivos, aumentando os preços de bens 
e serviços básicos e potencialmente agravando a pobreza.37   
Para responder a esta situação, podem ser introduzidas 
medidas como políticas redistributivas. Verifica-se também 
que têm mais impacto nas mulheres do que nos homens, 
pois estas tendem a gastar uma proporção mais elevada dos 
seus rendimentos nesses bens tributados.38  Conjugado a 
isto, a aceitabilidade política tende a ser o maior obstáculo 
a este tipo de medidas, particularmente perante uma falta 
de confiança no governo ou uma percepção de fragilidade 
dos sistemas administrativos. O nível de aceitação tende a 

35 Price, 2020. Lessons learned from carbon pricing in developing countries; and ActionAid, 2020. Progressive Taxation Policy Brief: Carbon 
Taxes.  

36 Whitley and van der Burg (2015). Fossil Fuel Subsidy Reform in Sub-Saharan Africa: From Rhetoric to Reality.
37 Vogt-Schilb et al., 2019. Cash transfers for pro-poor carbon taxes in Latin America and the Caribbean. Nature Sustainability, 2(10), 941-948.
38 Cottrell & Falcão, 2018. A Climate of Fairness: Environmental Taxation and Tax Justice in Developing Countries.
39 Klenert et al., 2018. Making carbon pricing work for citizens. Nature Climate Change, 8(8), 669-677. Maestre-Andrés et al., 2019. Perceived 

fairness and public acceptability of carbon pricing: a review of the literature. Climate Policy, 19(9), 1186-1204. 

ser mais elevado se as receitas/poupanças geradas forem 
aplicadas em investimentos ambientais, ou redistribuídas 
para apoiar os grupos mais vulneráveis (por exemplo, sob a 
forma de transferências monetárias).39

O regime de tributação dos combustíveis fósseis das 
Maurícias foi concebido com o objectivo primordial 
de arrecadar receitas, pelo que as taxas aplicáveis 
ao gasóleo, à gasolina e ao carvão foram fixadas em 
função do seu potencial para gerar receitas, e não 
em função do potencial para reduzir as emissões de 
carbono. Por conseguinte, foram aplicados impostos e 
impostos especiais sobre o consumo mais elevados ao 
gasóleo e à gasolina do que ao carvão, levando a que 
alguns consumidores deixassem a gasolina e o gasóleo, 
e optarem pelo carvão, mais intensivo em carbono. 
O resultado foi um aumento geral da utilização de 
carvão no país, levando a um aumento das emissões 
de carbono.

O imposto sobre o carbono entrou em vigor na África 
do Sul em Junho de 2019 e aplica-se às emissões 
de GEE dos sectores industrial, energético, de 
construção e dos transportes, independentemente dos 
combustíveis fósseis utilizados, abrangendo 80% das 
emissões de GEE do país. As negociações e consultas 
relativas ao imposto demoraram quase seis anos antes 
de se poder proceder à implementação do imposto. 
Inicialmente, não foi bem recebido pelas empresas 
devido à dependência do carvão. Porém, o imposto 
sobre o carbono favoreceu a mudança para a energia 
eólica e solar.

Na sequência dos insucessos iniciais no âmbito da 
reforma dos subsídios aos combustíveis em 2001 e 
2003 (o que deu azo a protestos generalizados), em 
2005, o Governo do Gana introduziu uma fórmula para 
o ajustamento dos preços da gasolina e do gasóleo, 
o que levou a um aumento dos preços em 22%. O 
êxito das reformas pode ser atribuído a: um estudo 
científico conjunto realizado pelo Governo e pelo 
Fundo Monetário Internacional sobre o impacto das 
alterações dos preços dos combustíveis nos diferentes 
segmentos sociais; um diálogo extensivo com as 
partes interessadas e a sociedade civil; introdução de 
medidas complementares para amortecer os efeitos 
do aumento dos preços, tais como a eliminação 
das propinas para as escolas públicas; o reforço dos 
transportes públicos; e o aumento do financiamento 
para os serviços sanitários nas zonas pobres.

Fonte: ActionAid, 2020, Price, 2020 and Whitley and van der Burg, 
2015.

Outra forma de aplicar a política orçamental para potenciar 
o impacto no clima é através da reestruturação da dívida. 
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À medida que os níveis da dívida em África aumentam, 
mais países estão a optar pela reestruturação para a 
sustentabilidade do orçamento. Conforme revela o exemplo 
das Seicheles, o perdão parcial da dívida pode ser condicionado 
ao investimento interno nas alterações climáticas. Resta por 
saber se esta abordagem será bem-sucedida em escala, ou 
noutros países africanos. No entanto, o impacto da Covid-19 
nos níveis da dívida do continente levou alguns investigadores 
a apelar para que fossem oferecidos swaps de dívida em larga 
escala em troca de programas de apoio ao orçamento com o 
clima.40

As obrigações verdes (ou ecológicas) soberanas também 
podem ser utilizadas para reforçar o financiamento público 
para o combate às alterações climáticas. As obrigações 
verdes são obrigações emitidas pelo governo, cujas receitas 
se destinam a projectos associados à mitigação e adaptação 
às alterações climáticas. Representam instrumentos úteis 
para os governos mobilizarem capital para implementar 
planos no domínio do clima ou para financiar as suas NDC, 
ao emitirem um forte sinal do compromisso do país para 
com uma economia de baixo carbono. Podem contribuir 
para reduzir o custo do capital para projectos verdes, ao 
atrair novos investidores e mobilizar capital privado para o 
desenvolvimento sustentável.41  Embora as obrigações verdes 
sejam mais comuns na Europa e na América do Norte, a 
Nigéria é um dos mais recentes países em desenvolvimento a 
emitir uma obrigação verde.

Em Dezembro de 2017, o Governo Federal da Nigéria 
emitiu uma obrigação a cinco anos no valor de NGN 
10,69 mil milhões (30 milhões de dólares), em que 
as receitas reverteriam a projectos de energia solar 
e florestação. Visava ajudar o governo a diversificar 
a economia, afastando-a das receitas petrolíferas, e 
cumprir os seus compromissos em matéria do clima. 
É administrada pelo “Green Bond Advisory Group”, 
que inclui o Ministério do Ambiente e o MdF, com a 
prestação de contas pelo Banco Central da Nigéria. 
Graças ao seu sucesso, foi lançada uma segunda oferta 
pública em 2019, no valor de NGN 15 mil milhões.

Fonte: Climate Bonds Initiative, 2017. Sovereign Green Bond 
Briefing.

De igual modo, é possível integrar as dimensões das alterações 
climáticas na política de descentralização orçamental. Nos 
casos em que são atribuídas funções relacionadas com as 
alterações climáticas aos governos subnacionais (por exemplo, 
construção de estradas locais, redução dos riscos climáticos 
ou auxílio a calamidades), podem ser introduzidas medidas 
que visem garantir que as administrações locais dispõem 
de verbas suficientes para a prestação desses serviços (por 
exemplo, consignação obrigatória). O caso descrito a seguir, 
relativo a fundos locais para a adaptação ao clima no Quénia, 
na Tanzânia, no Mali e no Senegal, é exemplo disso. Outra 

40 Steele and Patel, 2020.Tackling the Triple Crisis. Using Debt Swaps to Address Debt, Climate and Nature Loss Post-COVID-19.
41 Climate Bonds Initiative, 2017. Sovereign Green Bond Briefing.

abordagem consiste em assegurar que as normas de GFP 
favoráveis ao clima introduzidas pelo governo nacional 
também se apliquem a nível subnacional. Isto poderia, por 
exemplo, passar pela expansão da marcação do orçamento 
para o clima para o nível subnacional ou assegurar que as 
normas de GIP ou de contratação pública favoráveis ao clima 
também se apliquem às entidades subnacionais. Em geral, a 
capacidade de GFP a nível local tende a ser mais fraca, pelo 
que o alargamento destas reformas poderá exigir alguma 
formação e recursos humanos adicionais do governo federal. 
Por último, os governos podem também embutir incentivos 
climáticos ou ambientais nas fórmulas de transferências 
orçamentais (como na Índia, que incluiu o factor de cobertura 
florestal na fórmula de subvenções), ou na concepção de 
transferências condicionadas explicitamente à adaptação/
mitigação.

Os governos do Quénia, Mali, Senegal e Tanzânia 
apostaram na arquitectura da descentralização para 
criar fundos subnacionais de combate às alterações 
climáticas que aplicam o financiamento externo e 
interno para o clima em investimentos comunitários 
prioritários em bens públicos susceptíveis de criar 
resiliência local às alterações climáticas. No caso do 
Quénia, os fundos descentralizados são administrados 
pelas autoridades dos condados, capitalizados por 
fundos do orçamento do Estado, de doadores e de 
fundos climáticos internacionais, e informados por 
serviços de informação climática melhorados e pela 
definição de prioridades comunitárias. A abordagem 
exige que os governos locais acautelem as alterações 
climáticas e reservem fundos para investimentos 
relacionados com o clima, e também cria um 
mecanismo de acesso ao financiamento climático (de 
fontes externas, internas e privadas). A par disto, as 
comunidades locais desempenham um papel fulcral no 
desenvolvimento e selecção dos projectos, sendo que 
tanto as mulheres como os homens, contribuem para 
as decisões que sejam tomadas.

Fonte: Source: IIED, 2016. Decentralising Climate Finance to Reach 
the Most Vulnerable.

Este documento tem-se debruçado sobre as formas como 
os governos gerem os seus recursos para fazer face às 
alterações climáticas. Contudo, em muitos países africanos, 
o financiamento internacional para o clima é, ou pode vir a 
ser, uma fonte importante de financiamento. Esta expectativa 
assenta, em grande parte, no compromisso assumido pelos 
países desenvolvidos no âmbito da CQNUAC (países que 
subscreveram ao anexo II) no sentido disponibilizar pelo 
menos 100 mil milhões de dólares todos os anos para a acção 
climática nos países em desenvolvimento até 2020. Este 
compromisso não especifica quanto dos 100 mil milhões de 
dólares será dirigido a África. Na última avaliação (em 2018, 
relativa aos fluxos de 2015/16), o objectivo estava longe de 
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ser cumprido, com um total de 49,4 mil milhões de dólares 
comunicados pelos países do Anexo II em 2016 (face a 45,4 
mil milhões de dólares em 2015). Parte deste financiamento 
está a ser canalizado pelos fundos climáticos internacionais, 
incluindo o Fundo Verde para o Clima (GCF), o Fundo de 
Adaptação e o Fundo para os Países Menos Desenvolvidos. A 
grande maioria do financiamento internacional para o clima 
continua a ser desembolsado por canais bilaterais, regionais 
e multilaterais. A Ásia é a principal região beneficiária, com a 
África subsariana a receber 22% do financiamento dos fundos 
climáticos, 30% do financiamento bilateral para o clima e 
9% do financiamento climático de bancos multilaterais de 
desenvolvimento entre 2015 e 2016.42

Nos casos em que o financiamento externo é canalizado pelos 
sistemas nacionais de GFP, este também poderá beneficiar 
das reformas de GFP em resposta às alterações climáticas 
abordadas neste documento. Por exemplo, se um fundo 
externo financiar um projecto de investimento no domínio da 
adaptação em que os insumos devem ser adquiridos através 
do sistema de contratação pública do governo beneficiário, 
esse beneficiaria dos requisitos e critérios sensíveis ao clima 
desse sistema. A medida até à qual o financiamento utiliza os 
sistemas nacionais de GFP varia, consoante as modalidades 
e condições aplicadas pelos financiadores. Por exemplo, os 
projectos financiados pelo GCF são executados por entidades 
acreditadas que podem ser instituições governamentais ou 
não governamentais, desde que observem as normas do 
Fundo. O Ministério do Ambiente do Ruanda, o MoWE do 
Uganda, o Fundo Nacional para o Ambiente e o Clima do 
Benim, a Autoridade Nacional de Gestão do Ambiente do 
Quénia e o MdF da Etiópia estão algumas das entidades 
governamentais acreditadas pelo GCF em África.

A modalidade de financiamento climático mais alinhada é 
o apoio orçamental relacionado com o clima que, embora 
relativamente pouco comum em África, é oferecido por 
alguns doadores multilaterais (predominantemente, a 
União Europeia e o Banco Mundial) em determinadas 
circunstâncias. Estes fornecem apoio aos orçamentos gerais 

42  UNFCCC Standing Committee on Finance, 2018. Biennial Assessment and Overview of Climate Finance Flows Technical Report.

ou sectoriais, na condição que os governos reúnam uma 
série de critérios pré-definidos para efeitos do desembolso, 
tipicamente relacionados com as alterações climáticas e 
outros aspectos gerais em matéria da governação. (Ver a 
análise do funcionamento da política de desenvolvimento 
relacionada com o clima do Banco Mundial em Moçambique, 
e o apoio da União Europeia ao orçamento climático 
da Etiópia, abaixo). Tratando-se de financiamento não 
consignado, os fundos podem ser utilizados para qualquer 
finalidade de despesa pública, relacionada ou não com o 
clima, embora as reformas ao orçamento para o clima acima 
referidas poderão contribuir para a probabilidade de os 
recursos de apoio orçamental serem aplicados em acções de 
combate às alterações climáticas.

Moçambique assinou uma Operação de 
Desenvolvimento Climático com o Banco Mundial 
em 2019, nos termos da qual o apoio orçamental 
é desembolsado em parcelas na condição que 
sejam logrados progressos em relação a indicadores 
relacionados com a gestão de calamidades, 
nomeadamente, a operacionalização de um Fundo de 
Gestão de Calamidades, a subscrição de um seguro 
soberano contra calamidades, um sistema de alerta 
prévia contra cheias e ciclones, e investimento em 
infra-estruturas resilientes ao clima.

Por sua vez, a Etiópia recebe apoio orçamental 
para o clima da União Europeia: até à data foram 
desembolsados 24 milhões de euros de um total de 
33 milhões de euros. Para o desembolso, o Governo 
deve cumprir critérios-chave de reforma, incluindo 
a introdução de novas normas para a indústria 
cimenteira, bem como programas de reflorestação. 
Outros programas do Governo relacionados com as 
alterações climáticas também recebem ajuda externa 
no orçamento, incluindo o Programa Produtivo para 
Redes de Segurança, que reforça a protecção social em 
resposta a secas.

Fonte: Estudos de caso de Moçambique Etiópia. 

Em muitos países africanos, o 
financiamento internacional para o clima 
é, ou pode vir a ser, uma fonte 
importante de financiamento
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3

3.1 Retrato das intervenções  
em África
Os mapas na figura 5 que se segue apresentam uma síntese 
da amplitude - ou não – da aplicação em África de uma 
selecção destas intervenções de orçamentação para o clima. 
A avaliação é dificultada pela fraca disponibilidade de dados 
e centra-se nas intervenções incluídas num repositório 
central (como o registo de NDC da CQNUAC, ou circulares 
de orçamento na plataforma Inquiridor do Orçamento da 
CABRI). À medida que outros governos africanos realizarem 
diagnósticos de GFP para o clima (como o PEFA Clima), a 
análise a nível continental adquirirá uma maior abrangência.

Planos e NDC: De todas as intervenções aqui referidas, o 
planeamento para as alterações climáticas é de longe a 
intervenção mais difundida. No total, 40 governos africanos 
elaboraram uma estratégia ou um plano especificamente 
em matéria das alterações climáticas, e outros cinco estão 
em vias de os desenvolver. (Ver o Painel A da Figura 5.) Além 
disto, todos os países possuem alguns planos ou políticas 
sectoriais directamente associados às alterações climáticas, 
talvez se centrando na gestão dos riscos de calamidades ou 
nas energias renováveis. Todos os países, excepto o Sudão 
do Sul, forneceram compromissos financeiros de adaptação 
no âmbito da primeira ronda de NDC (Painel B). A maioria 
destes países (43) inserem-se no grupo de “INDC”, mas dez 
evoluíram para “NDC”. Nenhum país em África já apresentou 
NDC de segunda ronda.

CPEIR: Desde 2012, foram realizadas CPEIR em dez países 
africanos, com uma outra planeada no Níger (ver o Painel 
C.)43 Até à data, a maioria tem sido realizada na África 
Oriental. O âmbito das mesmas varia; por exemplo, a CPEIR 
de Marrocos abrange as despesas de investimento, enquanto 
a do Quénia analisa três sectores, e a do Ruanda analisa as 
despesas climáticas e ambientais. No entanto, entre os países 
cujos estudos permitem uma comparação, a despesa com as 
alterações climáticas como parte da despesa pública total 
variou entre menos de 1% (Uganda, avaliação de 2013) e 15% 
(Etiópia, avaliação de 2014).

43  Isto inclui estudos equiparados à CPEIR que empregam uma metodologia semelhante, como aqueles realizados pelo ODI. 
44  The circulars reviewed span the period 2013-2021, with the most recent available being reviewed for each country.  

Circulares orçamentais: A análise das circulares de orçamento 
circunscreveu-se aos países com uma circular relativamente 
recente no portal Inquiridor do Orçamento da CABRI, e à 
informação recolhida aquando dos estudos de caso dos 
países (29 países no total).44  Destes, foi constatado que sete 
faziam referência explícita às alterações climáticas, e outros 
três faziam referência ao ambiente ou ao crescimento verde. 
(Ver Painel D). O género/inclusão, outro tema intersectorial 
susceptível de comparação, foi constatado em 16 das 
circulares objecto de análise. Isto aponta para o facto de que 
o género é um tema mais comum nas circulares orçamentais 
do que as alterações climáticas. No entanto, a função das 
circulares varia entre os países. Nalguns casos, especificam 
prioridades estratégicas/transversais, enquanto que, noutros, 
se centram nos aspectos processuais relacionados com o 
processo de preparação do orçamento, como a definição de 
prazos (que poderá não se aplicar às alterações climáticas). 
Nalguns casos, a circular relativa à preparação do orçamento 
faz referência indirecta às prioridades – por exemplo, ao 
instruir as agências de despesa a examinarem as prioridades 
do plano de desenvolvimento – sem as reiterar na própria 
circular. Estes não são captados no Painel D.

Apresentam-se variações na forma como as alterações 
climáticas figuram nas circulares dos países estudados. 
Nalguns casos, são identificadas como um risco negativo 
para as perspectivas de crescimento, como na circular do 
Burkina Faso. Noutros, são assinaladas como uma prioridade 
estratégica global; a referência à acção climática na circular 
do Lesoto ou ao crescimento verde nas circulares do Quénia 
e das Ilhas Maurícias são casos pontuais. Em algumas 
circulares, são identificadas como uma prioridade para 
certos sectores vulneráveis ao clima (por exemplo, o sector 
agrícola do Burkina Faso ou o sector hídrico na República 
Centro-Africana), noutros países são tratadas como uma 
questão transversal que necessita de ser acautelada, como 
no Uganda, no Ruanda e em Moçambique. Na África do 
Sul, a menção às alterações climáticas nas orientações do 
Quadro de Despesas de Médio Prazo (MTEF) para 2020/21 
esteva associada ao lançamento do sistema de marcação do 
orçamento sensível ao clima. 

Retrato do progresso 
no continente
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Marcação do orçamento: Embora a marcação dos aspectos 
relacionados com o clima no orçamento seja relativamente 
generalizada na Ásia, e cada vez mais comum nos países 
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico, apenas quatro países em África aplicam sistemas 
de marcação orçamental climática de rotina (Uganda, Gana, 
Quénia e Ruanda). Noutros dois (Etiópia e África do Sul), o 
sistema está a ser desenvolvido (ver Painel E). O quadro que 
se segue apresenta as diferenças entre alguns dos sistemas 
em vigor. Em todos estes casos, a implantação do sistema de 
marcação foi precedida por uma CPEIR, que recomendou que 
fosse aplicado como forma de acompanhar mais de perto a 
despesa com o clima.

45  Painel de Precificação do Carbono do Banco Mundial https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/map_data.
46  Base de dados sobre a política de obrigações verdes da Climate Bonds Initiative. 

Impostos sobre o carbono e obrigações verdes: Até  
à data, os governos africanos têm logrado mais progressos 
na integração das alterações climáticas do lado das despesas 
do que do lado das receitas. A África do Sul é o único país do 
continente que já implementou um imposto sobre o carbono, 
embora a Côte d’Ivoire e o Senegal estejam a ponderar 
o imposto sobre o carbono no âmbito das suas NDC.45   
Dois países em África, a Nigéria e as Seicheles, emitiram 
obrigações verdes (nas Seicheles assumiu a modalidade de 
“obrigação azul” visando a protecção dos oceanos), enquanto 
Marrocos e Quénia estão a trabalhar nesse sentido.46  Na 
África do Sul, algumas cidades emitiram obrigações verdes 
(Joanesburgo e Cidade do Cabo), mas a administração 
nacional ainda não o fez.

Quadro 1: Abordagens para a marcação dos aspectos relacionados com o clima no orçamento: experiência de tres países 
africanos 

Gana Quénia Uganda

Data de implantação 2018 2016 2018 

Abordagem Despesas relevantes informadas 
pela Política Nacional do Clima. 
Distingue entre adaptação e 
mitigação/ambas.
Quatro níveis de relevância 
(nenhuma, baixa, média, alta) 
com diferentes ponderações 
determinadas ao aplicar 
uma abordagem baseada em 
objectivos.

As despesas relevantes são 
informadas pela Política 
Nacional do Clima. Distingue 
entre adaptação, mitigação e 
ambiente favorável, aplicando 
uma abordagem baseada em 
objectivos.
Três níveis de relevância 
(principal, significativa ou 
nenhuma), mas nenhuma 
ponderação aplicada.

As despesas relevantes são 
informadas pela Política 
Nacional do Clima. Distingue 
entre relevante para a 
adaptação e relevante para 
a mitigação, aplicando uma 
abordagem baseada em 
objectivos. 
Sem diferentes níveis de 
relevância, ou ponderação. 

Sectores abrangidos Todos Todos Todos

Fluxos abrangidos Orçamento e despesa Orçamento Orçamento

Integrado no IFMIS Sim Sim Sim

Nível de governo Nacional and sub-nacional Nacional and sub-nacional Nacional and sub-nacional

Publicação Nenhuma Nenhuma Nenhuma

Entidade de tutela MdF Tesouro Nacional Treasury MOFPED

Parceiro de 
assistência técnica

Nenhum PNUD Banco Mundial

Fonte: World Bank, 2020. Climate Change Expenditure Tagging: An Overview of Current Practices; e Estudos de caso do Quénia e do Uganda. 

https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/map_data
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Figura 5: Síntese de reformas seleccionadas em matéria das alterações climáticas em África 
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Fonte: Base de dados mundial sobre as leis relativas às alterações climáticas, Grantham 
Research Institute on Climate Change and the Environment e Sabin Center for Climate Change 
Law. Também a Africa Adaptation Initiative. Obs. Foram incluídos apenas od PNA, não os PANA.

Fonte: UNDP, 2017. What is the CPEIR?; Steele et al., 2016. Budgeting for 
Sustainability in Africa. Também relatórios individuais de CPEIR. 

Fonte: World Bank, 2020. Climate Change Expenditure Tagging: An 
Overview of Current Practices, e Estudos de caso dos países.

Fonte: Painel de Precificação do Carbono do Banco Mundial, e a Base de 
dados sobre a política de obrigações verdes da Climate Bonds Initiative.

Fonte: Circulares mais recentes disponíveis no “Inquiridor do 
orçamento” da CABRI.

Fonte: Lista de NDC da CQNUAC.
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Figura 5: Síntese de reformas seleccionadas em matéria das alterações climáticas em África 
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Na fase de concepção

Marcação das acções para o 
clima no orçamento

A.  Planos, políticas ou estratégias em matéria das alterações climáticas 

C.  CPEIR D. Referência ao clima nas circulares sobre o orçamento 

F.  Imposto sobre o carbono e obrigações verdes E.  Marcação das acções para o clima no orçamento 

B.  Balanço das submissões de (I)NDC 

Fonte: Base de dados mundial sobre as leis relativas às alterações climáticas, Grantham 
Research Institute on Climate Change and the Environment e Sabin Center for Climate Change 
Law. Também a Africa Adaptation Initiative. Obs. Foram incluídos apenas od PNA, não os PANA.

Fonte: UNDP, 2017. What is the CPEIR?; Steele et al., 2016. Budgeting for 
Sustainability in Africa. Também relatórios individuais de CPEIR. 

Fonte: World Bank, 2020. Climate Change Expenditure Tagging: An 
Overview of Current Practices, e Estudos de caso dos países.

Fonte: Painel de Precificação do Carbono do Banco Mundial, e a Base de 
dados sobre a política de obrigações verdes da Climate Bonds Initiative.

Fonte: Circulares mais recentes disponíveis no “Inquiridor do 
orçamento” da CABRI.

Fonte: Lista de NDC da CQNUAC.

3.2 Potenciais implicações da 
pandemia de Covid-19
A pandemia de Covid-19 afectou todos os aspectos da vida 
em 2020 e continuará a afectar as decisões orçamentais em 
2021, e potencialmente nos anos vindouros, com implicações 
inevitáveis para a agenda das alterações climáticas em toda a 
África. Só o tempo dirá quais serão essas implicações a longo 
prazo, mas o documento relativo às “Potenciais implicações 
da pandemia de Covid-19 para a despesa no domínio das 
alterações climáticas”, que acompanha o presente, fornece 
algumas perspectivas sobre como as despesas associadas ao 
clima têm sido – e poderão continuar a ser – afectadas pela 
pandemia.

Enquanto o mundo continua a lutar contra a pandemia, a 
crise das alterações climáticas continua, em muitos casos, 
a agravar o impacto da Covid-19. As pragas de gafanhotos 
na África oriental provocaram uma situação de insegurança 
alimentar aguda na região, enquanto a África Austral 
sofreu a sua pior seca dos últimos 25 anos.47 Os défices de 
financiamento para a adaptação e a mitigação, já evidentes 
antes da pandemia, continuam acentuados. Com a pandemia 
a absorver o espaço orçamental reduzido de muitos países 
africanos, os governos devem ponderar muito bem como 
financiar as suas prioridades para não inverter os ganhos 
no domínio do desenvolvimento, conquistados com muito 
esforço. Os países irão enfrentar decisões difíceis a médio 
prazo, com o elevado peso da dívida a dificultar a capacidade 
de muitos de financiar o desenvolvimento e a tão necessária 
despesa para fazer face às alterações climáticas.

A análise das decisões orçamentais de três países sugere 
que as despesas associadas ao clima sofrem, efectivamente, 
impactos a curto prazo. Na África do Sul, a Covid-19 exigiu 
reafectações orçamentais em grande escala, reduzindo as 
finanças públicas disponíveis para a acção climática e outras 
prioridades-chave. Os programas relativos às alterações 
climáticas do âmbito do Ministério do Ambiente, das 
Florestas e das Pescas, por exemplo, sofreram um corte 
orçamental de um terço este ano. Em Cabo Verde, algumas 
áreas de despesas associadas ao clima – água e saneamento, 
e medidas de mitigação contra as secas – foram poupados 
dos cortes este ano, mas outros projectos – a saber, o 
compromisso do Governo para com as energias renováveis 
– foram adiados. O financiamento dos doadores no pequeno 
Estado insular parece ter contribuído de forma importante 
para a continuidade dos projectos associados ao clima. O 
Quénia viveu uma experiência semelhante. As principais 
despesas associadas ao clima continuaram no Quénia, 
estimuladas pela necessidade (por exemplo, para evitar a 
infestação e a propagação da praga de gafanhotos) e pelo 
financiamento dos doadores (por exemplo, para projectos 
agrícolas inteligentes para o clima). No entanto, a fraca 
situação orçamental do Quénia ao entrar na crise acabou por 
exigir reduções noutras áreas – por exemplo, no sector 

47  ActionAid, 2020. Food Crisis in East Africa 2017-2020, link.

Caixa 4: Contexto macro-orçamental num mundo 
pós-Covid:
A pandemia deverá prejudicar gravemente as 
economias de África subsariana, estando previsto 
que o crescimento regional venha a sofrer uma perda 
acumulada de 7,2 pontos percentuais (pp) face às 
previsões pré-crise para o período 2020-2021. Por 
conseguinte, está previsto que os rendimentos per 
capita na região regressem aos níveis registados em 
2012.

Em África subsariana, prevê-se uma agravamento 
da pobreza em 90 por cento dos países em 2020; as 
estimativas sugerem que outras 25 a 40 milhões de 
pessoas serão empurradas para a pobreza extrema em 
2020. Os indícios sugerem que os impactos económicos 
da Covid-19 afectam mais as mulheres que os homens, 
com as medidas de mitigação a incidir mais sobre os 
sectores onde as mulheres são mais activas.

A África subsariana entrou na pandemia de Covid-19 
numa situação económica mais difícil do que a maioria 
das outras regiões do mundo, deixando-a com poucas 
possibilidades de proteger as suas economias e 
populações vulneráveis. O pacote orçamental médio 
disponibilizado para fazer face à Covid-19 nos países 
africanos não ultrapassou os 2,3% do PIB.

O espaço orçamental está a encolher substancialmente 
com a queda das receitas em toda a África subsariana; 
prevê-se agora que estas sejam 22% mais baixas do 
que as estimativas anteriores à crise. Como resultado, 
muitos países da África Subsariana estão a contrair mais 
dívida; a médio prazo, a elevada proporção das receitas 
públicas absorvidas pelo serviço da dívida implicará 
necessariamente que existirão menos receitas para as 
áreas prioritárias, incluindo o investimento para efeitos 
da adaptação e mitigação às alterações climáticas.

Fonte: CABRI, 2021. Potenciais implicações da pandemia de 
Covid-19 para a despesa no domínio das alterações climáticas. 
ambiental, hídrico e de recursos naturais, como também no sector 
das tecnologias de energia alternativa.

Existem dúvidas a respeito das perspectivas a médio 
prazo para as despesas associadas ao clima, uma vez 
que as acções dos governos se centram em medidas de 
resposta destinadas a salvar vidas. No entanto, dado o 
espaço orçamental restritivo previsto para os próximos anos, 
é provável que os países africanos enfrentem contextos 
políticos extremamente condicionados. Os três países objecto 
de um estudo de caso comprometeram-se a seguir uma 
trajectória de consolidação orçamental nos próximos anos. As 
previsões a médio prazo para o Quénia e Cabo Verde ainda 
não passaram da fase inicial. Embora nem sempre sejam os 
parâmetros mais fiáveis para aferir as prioridades a médio 
prazo, mesmo assim revelam que algumas áreas de despesa 

https://www.actionaid.org.uk/about-us/what-we-do/emergencies-disasters-humanitarian-response/east-africa-crisis-facts-and-figures
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de relevância para o clima serão mantidas como prioridades 
(água e saneamento em Cabo Verde, por exemplo, e sectores 
de protecção ambiental, água e recursos naturais no Quénia). 
Outras podem não se sair tão bem, embora algumas destas 
lacunas talvez resultem das previsões dos doadores que ainda 
não se estendem até 2024. Na África do Sul, as previsões 
de médio prazo para o período pós-Covid só estarão 
disponíveis em Fevereiro de 2021. No entanto, a estratégia 
de recuperação económica pós-Covid da África do Sul é um 
exemplo na região de compromisso para com medidas de 
estímulo verdes, incluindo a reafirmação do empenho nos 
investimentos previstos em energias renováveis.

As perspectivas a médio prazo para o espaço orçamental na 
região não são animadoras. Os países enfrentam o enorme 
desafio de mobilizar recursos à escala, a fim de poderem 
financiar planos a médio prazo que lhes permitam transitar 
para um nível de zero emissões e acelerar a resiliência 

climática. Os países terão provavelmente de explorar 
opções alternativas, ou mobilizar mais financiamentos, para 
colmatar algumas das lacunas de financiamento. As medidas 
adoptadas poderão incentivar reformas internas a nível 
das receitas, pelas vias de outras fontes de ajuda oficial ao 
desenvolvimento, obrigações verdes ou azuis, ou swaps de 
dívida.

Embora as estratégias verdes estejam a ser promovidas 
para a recuperação pós-Covid, não se sabe se, e como, serão 
financiadas. É impossível confirmar se os países pretendem 
avançar com os compromissos - e se encontrarão o espaço 
orçamental – para enveredar pela recuperação mais verde. 
O que é evidente é que muitos países terão dificuldades 
em corrigir a sua situação financeira e que a pandemia 
de Covid-19 terá efeitos duradouros, tanto no que toca à 
dimensão quanto à composição dos orçamentos.

Muitos países terão dificuldades em 
corrigir a sua situação financeira e a
pandemia de Covid-19 terá efeitos 
duradouros, tanto no que
toca à dimensão quanto à 

composição dos orçamentos
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Para efeitos da  elaboração deste documento de base, foram 
preparados nove estudos de caso nacionais, num formato de 
questionário semi-estruturado. Os estudos alicerçaram-se em 
revisões documentais e entrevistas com partes interessadas 
do governo. Segue-se uma síntese das principais constatações, 
com os estudos de caso mais completos apresentados num 
segundo volume. Os estudos de caso visam aferir a dimensão 
e o carácter das iniciativas de integração das alterações 
climáticas nos países, os progressos até à data em cada país, 
e a cronologia de como as intervenções vieram a integrar os 
actuais pacotes. Retratam como diferentes países em África 
optaram por iniciativas diferentes de integração climática, em 
função dos seus riscos e vulnerabilidades climáticas, e dos 
sistemas e capacidades subjacentes no domínio da GFP.

4.1 Benim 
Contexto: O Benim é vulnerável a todos os principais riscos 
associados às alterações climáticas nos países tropicais. 
Apresenta uma redobrada vulnerabilidade a: o aumento 
da desertificação no norte do país; a redução da produção 
e dos rendimentos dos agricultores, muitos dos quais se 
integram nos segmentos mais carenciados da população; e 
incidências de calamidades nas zonas costeiras. Foi realizada 
alguma modelização do impacto económico, mas as 
conclusões são ainda pouco claras e o impacto da redução do 
crescimento do PIB nas receitas não foi estimado. O impacto 
de calamidades naturais isoladas é ilustrado pelo facto de as 
grandes cheias em 2010 terem reduzido o PIB em 0,8%. No 
entanto, o impacto nas finanças públicas foi reduzido, devido 
ao carácter rural e informal de grande parte da produção 
perdida e à ajuda internacional.

Existe um vasto acervo de planos e políticas relacionados com 
o clima, impulsionados, em grande parte, pela evolução da 
agenda internacional das alterações climáticas. Estes incluem: 
a Agenda 21 (2009); Benim 2025 (2000), o Acordo relativo ao 
Desenvolvimento Sustentável; Declarações Nacionais sobre 
Alterações Climáticas - Inicial (2001), Segunda (2011) e Terceira 
(2017); a Estratégia Nacional de Implementação da CQNUAC 
(2003); o Plano de Acção Nacional de Adaptação (PANA) 
(2008); as Contribuições Determinadas a Nível Nacional/

NDC (2015); a Estratégia de Desenvolvimento de Baixa 
Intensidade de Carbono e Resiliente às Alterações Climáticas 
(2016); e a ratificação de acordos internacionais relativos à 
biodiversidade e ao clima. As alterações climáticas também 
foram integradas no Programa de Acção do Governo (2017) e 
nas estratégias dos sectores da agricultura, silvicultura, água 
e planeamento urbano. No entanto, esta integração é ainda 
parcial, e frequentemente carece de dotações orçamentais 
ou de um quadro de acompanhamento. Têm sido realizadas 
várias estimativas das necessidades e prováveis dotações de 
fundos para a mitigação e a adaptação, mas estas são muito 
variáveis e a definição das prioridades é pouco clara.

O  Ministério do Ambiente de Vida e Desenvolvimento 
Sustentável desempenha um papel de vanguarda e presta 
apoio ao Conselho Nacional Misto para as Alterações 
Climáticas, criado em 2003. Isto é complementado pela 
Plataforma Nacional de Redução dos Riscos de Calamidades 
e Adaptação às Alterações Climáticas (criada em 2011) e 
pela Comissão de Modelização Económica dos Impactos da 
Integração das Alterações Climáticas no Orçamento Geral do 
Estado (criada em 2014). Esta última está sediada no Ministério 
do Planeamento e Desenvolvimento e é apoiada pelo 
Centro de Parceria e Especialização para o Desenvolvimento 
Sustentável. Embora se registe uma sobreposição quanto às 
competências destas instituições, o que afecta a eficiência 
das mesmas, a sua existência é alicerçada num quadro 
institucional bastante bem desenvolvido.

Intervenções para integrar as alterações climáticas nos 
orçamentos e nas finanças: O Benim começou a produzir uma 
“nota analítica do programa de desenvolvimento” em 2017, 
em conformidade com as directivas da União Económica e 
Monetária da África Ocidental. Cada versão anual destas notas 
contém uma forte referência às alterações climáticas. Vários 
outros documentos orçamentais também fazem referência às 
alterações climáticas. Na prática, a orientação estratégica das 
despesas com as alterações climáticas é executada através 
de planos e políticas sectoriais. As orientações orçamentais 
exigem uma Avaliação de Impacto Ambiental para cada 
projecto, embora ainda não seja obrigatório considerar 
as alterações climáticas. Não existe qualquer mecanismo 
para que as alterações climáticas sejam tidas em conta nas 

Reunindo tudo a nível 
dos países 
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auscultações relativas ao orçamento, na sequência das quais 
as alterações climáticas são remetidas ao Ministério do 
Ambiente de Vida e Desenvolvimento Sustentável.

Um sistema de orçamentação por programas está a ser 
introduzido gradualmente, cujos graus de sucesso variam de 
ministério para ministério. Existem programas claramente 
relacionados com o clima nos sectores do ambiente e 
do clima (que, desta forma, também contribuem para o 
desenvolvimento), mas outros sectores mencionam as 
alterações climáticas como um mero tema transversal (por 
exemplo, os dos transportes, da energia e da água). Não se 
regista uma abordagem coordenada em relação à mitigação e 
à adaptação em indicadores-chave de desempenho. 

Em 2017 foi produzido uma CPEIR que constatou uma forte 
tendência para a redução da despesa com as alterações 
climáticas entre 2010 e 2014, embora esta tendência pareça 
ser o resultado do arranque e conclusão de alguns projectos 
de grande envergadura, e não um factor estratégico. O 
programa de investimento público não aplica um sistema de 
identificação e classificação das despesas com as alterações 
climáticas.

Os Serviços do Orçamento estão a promover a melhoria 
da transparência orçamental, incentivados pela elevada 
pontuação concedida a este aspecto no inquérito Open 
Budget Survey. Isto incluiu uma iniciativa recente com o 
Fundo Monetário Internacional para estudar uma abordagem 
estratégica em relação à gestão dos riscos orçamentais, a 
saber os riscos relacionados com as alterações climáticas. 
Esta conduzirá a uma análise de sensibilidade orçamental 
que, no futuro, virá a constituir uma característica padrão do 
quadro macro-orçamental.

Os preceitos de contratação pública exigem que os 
fornecedores observem as normas ambientais. O Benim 
ainda não subscreveu ao Africa Risk Capacity (ARC) mas 
poderá fazê-lo em 2021. O orçamento contém uma rubrica 
consagrada à resposta a calamidades, que serve de reserva 
de contingência.

O  Benim tem um Fundo Nacional para o Ambiente e o Clima 
(FNEC). O FNEC foi criado em 2003 com fundos anteriormente 
consagrados ao ambiente e à gestão de calamidades. O FNEC 
é acreditado pelo GCF e financia projectos relacionados com o 
ambiente e as alterações climáticas, e desenvolve actividades 
de acompanhamento, avaliação e capacitação. Tem-se 
cingido prioritariamente à gestão de projectos de pequena 
escala nos domínios da reflorestação, gestão de resíduos 
e redução das emissões de GEE. O financiamento provém 
principalmente dos impostos ambientais, do orçamento 
nacional e de financiamento externo.

No que respeita à responsabilização, uma lei recente relativa 
ao ambiente obriga o governo a comunicar à Assembleia 
Nacional os recursos consagrados à adaptação às alterações 
climáticas. Esta constitui uma das primeiras leis neste domínio 
na África ocidental e apresenta um potencial importante para 
a integração das alterações climáticas no desenvolvimento. 

Contudo, ainda não foi implementada e a Assembleia 
Nacional ainda não pondera as alterações climáticas aquando 
da revisão do orçamento.

Factores dinamizadores e desafios: O Benim tem procurado 
melhorar a coordenação das respostas às alterações climáticas 
e criar instituições transversais. À semelhança de muitos 
outros países em desenvolvimento, tem-se centrado no 
financiamento de novos projectos susceptíveis de contribuir 
para a mitigação e adaptação. As iniciativas no sentido 
de codificar as despesas deverão contribuir para prestar 
atenção à contribuição do grande número de projectos de 
desenvolvimento que contribuem de forma indirecta para a 
mitigação ou adaptação.

As consequências fiscais da pandemia poderão vir a afectar a 
despesa com o clima. O orçamento rectificativo de 2020 prevê 
uma redução das receitas na ordem dos 7%, consequência 
dos efeitos da Covid-19 sobre o crescimento, que exigiu um 
aumento da despesa pública de quase 10% para financiar 
um conjunto de programas, nomeadamente de apoio às 
empresas, aos serviços básicos e aos programas sanitários. 
O orçamento de 2021 também prevê uma redução das 
receitas e um aumento das despesas. Várias políticas foram 
adiadas devido à pandemia da Covid-19, incluindo reformas 
no domínio das receitas.

Planos para o futuro: O Centro de Parceria e Especialização 
para o Desenvolvimento Sustentável prevê desenvolver 
um sistema de planos trienais que identificam as despesas 
relacionadas com a Política Nacional sobre Alterações 
Climáticas, e uma matriz para o controlo das despesas com 
as alterações climáticas em todos os sectores, ao aplicar um 
sistema de acompanhamento do orçamento para o clima. 
Este plano consiste em reunir um grupo de peritos à altura de 
apoiar a integração das alterações climáticas na programação 
e orçamentação. A abordagem relativa à integração das 
alterações climáticas nos programas do orçamento está 
em evolução, e ainda está bem definida. Estão previstas 
várias actividades de capacitação para facilitar o acesso 
ao financiamento externo, e elevar o perfil das questões 
relacionadas com as alterações climáticas a nível interno.

4.2 Burkina Faso 
Contexto: O Burkina Faso é vulnerável às alterações 
climáticas, que afectam de forma significativa a segurança 
alimentar. Os riscos incluem: chuvas sempre mais intensas, 
provocando cheias e erosão; pluviosidade mais variável e 
períodos de seca prolongados; aumento das temperaturas 
e respectivos efeitos de evapotranspiração e laterização; 
aumento das tempestades e da velocidade do vento, 
associadas à desertificação e a riscos para a saúde; e aumento 
das ameaças de doenças. O efeito combinado destes riscos 
poderá reduzir o PIB em entre 3% e 12% em 2040, em função 
do cenário de alterações climáticas que se venha a registar. 
A expectativa é para o agravamento dos impactos a longo 
prazo.
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O Burkina Faso tem uma Estratégia Nacional para a 
Implementação da Convenção sobre as Alterações Climáticas 
(001), bem como um PANA (2007) e Acções de Mitigação 
Apropriadas ao País (2008). O financiamento das Acções de 
Mitigação do PANA e das Acções de Mitigação Apropriadas 
ao País eram reduzidas, pelo que foi introduzido um PNA 
(Plano Nacional de Adaptação) em 2014 dirigido à integração 
das alterações climáticas nas políticas de desenvolvimento. 
O país produziu uma INDC em 2015. A par destes, existe 
um Plano Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 
(2015) e uma Estratégia Nacional de Aprendizagem sobre 
as Alterações Climáticas (2016). Existem planos sectoriais 
relacionados com as alterações climáticas nos sectores da 
água, agricultura e silvicultura, e saúde. O desenvolvimento 
global é orientado pela Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável (2013) e pela Estratégia de Desenvolvimento 
Rural (revista em 2015), que versam sobre a segurança 
alimentar e a redução da pobreza, mas pouco se referem 
às alterações climáticas. A liderança técnica das alterações 
climáticas cabe ao Ministério do Ambiente, Economia Verde 
e Alterações Climáticas (MEEVCC). Existem ainda Autoridades 
Nacionais Designadas para a articulação com o GCF.

Intervenções para integrar as alterações climáticas nos 
orçamentos e nas finanças: As orientações orçamentais 
de 2019 e 2020 exigem que todos os ministérios acautelem 
os riscos das alterações climáticas. Salvo a proposta de 
orçamento do MEEVCC, não parece existir um mecanismo 
formal para assegurar que as orientações influenciem as 
propostas de orçamento ou as audiências.

É aplicado um sistema de orçamentação por programas, 
em consonância com uma directiva da União Económica 
e Monetária da África Ocidental. Este exige a definição 
de indicadores de desempenho. Contudo, o orçamento 
do MEEVCC não contém indicadores relacionados com 
as alterações climáticas além daqueles definidos para o 
programa relativo às alterações climáticas.

Relativamente à GIP, o Instituto Nacional para a Avaliação 
Ambiental (BUNEE) é membro do Comité Nacional de 
Validação dos Estudos de Viabilidade, criado em 2018, 
embora na prática tenha começado a funcionar mais cedo 
com o apoio de parceiros internacionais. Em teoria, o BUNEE 
poderia efectuar uma avaliação da contribuição – positiva ou 
negativa – para a mitigação ou adaptação. Na prática, as suas 
actividades têm-se cingido à avaliação do impacto ambiental. 
Esta poderia incluir questões que dizem respeito ao ambiente 
e às alterações climáticas (por exemplo, a desertificação), mas 
o interesse imediato consiste em evitar os riscos de poluição. 
A abordagem-padrão tem em conta o tipo de investimento. 
Vários projectos já foram rejeitados, muitos em razão do 
impacto ambiental.

Um fundo nacional para as alterações climáticas, o Fundo 
de Intervenção para o Ambiente, foi criado em 2013 sob a 
alçada do MEEVCC (este fundo também já existia, mas numa 
outra modalidade). Quatro das suas cinco áreas de actividade 
estão relacionados com as alterações climáticas (florestas, 

calamidades, solo e água, e energia) e tem sido prestado 
apoio para combater a desertificação. O orçamento nacional 
contribui com algum financiamento, mas este destina-se 
essencialmente a cobrir as despesas administrativas, e o 
fundo depende de financiamento externo. As actividades 
são implementadas principalmente ao abrigo de um convite 
à apresentação de projectos que podem ser propostos por 
várias organizações, a saber organizações comunitárias e o 
sector privado.

Existem alguns impostos sobre o carbono que incidem nos 
combustíveis e veículos, aplicados para efeitos da mitigação. 
O Burkina Faso subscrevia à ARC, mas esta caducou. O 
MEEVCC tem uma rubrica orçamental para seguros contra 
secas para agricultores, que deverá ser pilotada entre 2020 e 
2022 através de uma parceria público-privada.

Existem normas para as aquisições sustentáveis na 
administração pública, embora estas se apliquem 
predominantemente ao controlo dos riscos de poluição ao 
invés de aos aspectos associados às alterações climáticas. 

No que respeita à responsabilização, compete à Comissão 
para o Desenvolvimento Rural, Economia e Alterações 
Climáticas da Assembleia Nacional examinar o orçamento da 
perspectiva das alterações climáticas. Porém, as alterações 
climáticas continuam a ser tratadas como da exclusiva 
responsabilidade do MEEVCC ao invés de um aspecto 
transversal. A Comissão para o Desenvolvimento Rural, 
Economia e Alterações Climáticas promoveu um workshop in 
2020 para melhorar a sua compreensão e eficácia. 

Factores dinamizadores e desafios: O Burkina Faso encetou 
várias reformas de GFP no âmbito da orçamentação por 
programas, o que apresenta uma oportunidade para a 
integração das alterações climáticas. A existência de um 
processo de revisão pública serve de fundamento para a 
integração das alterações climáticas nos programas aquando 
da sua concepção, mas o BUNEE deverá alargar o alcance das 
suas actividades. 

O Fundo de Intervenção para o Ambiente, parcialmente 
financiado pelo orçamento, é outro actor neste domínio. 
No entanto, não tem qualquer impacto nos programas de 
desenvolvimento de maior envergadura que contribuem 
para a mitigação ou adaptação, e que são financiados pelo 
orçamento ou aprovados pelo governo para financiamento 
pelos parceiros internacionais.

A crise da Covid-19 surgiu num momento de insegurança 
alimentar aguda em algumas regiões. Além disso, em 
resposta à pandemia foi aprovado um orçamento rectificativo 
em Julho de 2020, que prevê a transferência de fundos para 
as instituições que executam programas de emergência 
(defesa, mulheres e solidariedade nacional, e uma cesta 
interministerial flexível), desviando-os da saúde, educação, 
agricultura, água, saneamento e higiene, e infra-estruturas. 
Isto poderá ter um impacto negativo nas despesas com o 
clima.
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Planos para o futuro: A integração das alterações climáticas 
nas finanças públicas ainda está numa fase embrionária no 
Burkina Faso e não existem planos concretos em vigor.

4.3 Cabo Verde 
Contexto: De acordo com o Global Risk Report de 2020, Cabo 
Verde é o país africano mais exposto aos riscos de subida 
do nível do mar, variabilidade das precipitações e secas. Em 
resposta a esta situação, o governo tem vindo a introduzir 
programas importantes de apoio ao sector agro-florestal, 
ao abastecimento de água e à resiliência às secas, bem 
como a um programa de gestão de catástrofes. Nos últimos 
cinco anos, foram elaborados pelo menos 20 estratégias 
e documentos relacionados com as alterações climáticas, 
dos quais oito são sectoriais e os restantes intersectoriais, 
aplicando-se principalmente às alterações climáticas ou à 
gestão de calamidades e ao desenvolvimento sustentável. Até 
à data, a maioria das estratégias relacionadas principalmente 
com as alterações climáticas não foram acompanhadas de 
uma avaliação bem definida e abrangente das implicações 
para as finanças públicas. A implementação e o financiamento 
das acções relacionadas com as alterações climáticas estão 
previstos nos orçamentos sectoriais dos ministérios da 
Agricultura e do Ambiente (para os recursos naturais), do 
Interior (energia) e dos Negócios Estrangeiros (MNE, para 
acordos internacionais). O MdF lançou recentemente a 
Agenda Nacional e Estratégia para a Resiliência Climática, que 
visa integrar as alterações climáticas em todas as estratégias 
do governo e apoiará a Direcção Nacional de Planeamento 
no sentido de garantir que as alterações climáticas sejam 
tidas em linha de conta quando as submissões orçamentais 
forem avaliadas em relação à Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento. O MdF criou uma Comissão Interministerial 
para o Financiamento do Clima em 2019.

Intervenções para integrar as alterações climáticas 
nos orçamentos e nas finanças: A Direcção Nacional 
de Planeamento prevê realizar uma actividade que visa 
identificar, avaliar e qualificar todos os riscos orçamentais, 
a saber aqueles associados às alterações climáticas, com o 
apoio do Banco Mundial. O Serviço de Gestão de Risco na 
Direcção Geral do Tesouro é responsável pela gestão dos 
riscos, estando a ser estudada a possibilidade de reforçar a 
ponderação dos riscos relacionados com o clima.

Em 2017 foi introduzido um sistema de orçamentação 
por programas, utilizando o Plano Estratégico para o 
Desenvolvimento Sustentável como fundamento para a 
definição de programas. Três programas estão obviamente 
relacionados com as alterações climáticas (sustentabilidade 
energética, transformação agrícola, e água e saneamento) 
e todos eles têm objectivos de resultados associados. 
Registaram-se desafios com a implementação de programas 
transversais, e os programas e indicadores estão actualmente 
a ser revistos.

Não foi realizada qualquer CPEIR nem qualquer trabalho 
relacionado com a marcação do orçamento para o clima, 
embora a sua eventual introdução tenha feito objecto de 
algum debate. Não está prevista a introdução do PEFA 
relativo às alterações climáticas em 2021. 

Os actuais sistemas de GIP não têm em conta as alterações 
climáticas para efeitos da definição das prioridades de 
investimento. No entanto, um estudo em 2017 havia 
proposto reformas para reforçar a preparação de projectos 
relacionados com as alterações climáticas, com recurso a 
um conjunto de critérios. Está em curso um debate sobre a 
melhor forma de implementar estas recomendações.

Foram introduzidas reformas fiscais no sentido de isentar de 
todos os impostos e direitos os painéis solares relacionados 
com a água para a agricultura, e os veículos eléctricos e as 
suas baterias. Foi introduzida uma subvenção até 50% dos 
empréstimos para investimento em equipamentos de energia 
renovável em micro-escala.

As alterações climáticas não são consideradas nas funções 
de auditoria, embora seja analisado o progresso relativo aos 
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável e pudesse ser 
analisado também o progresso em matéria das acções de 
mitigação e adaptação aquando da análise das evoluções no 
âmbito do Objectivo 13 dos Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável, que se refere especificamente às alterações 
climáticas. 

Não  existe um fundo nacional para as alterações climáticas, 
mas está a ser ponderada a criação de um fundo para as 
alterações climáticas, possivelmente no âmbito do novo 
Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, que 
entrará em vigor em 2022. Em 2019 foi criado um Fundo 
Soberano de Desastres. Actualmente, não se regista qualquer 
apoio orçamental relacionado com as alterações climáticas, 
mas está a ser ponderada a possibilidade de receber apoio 
orçamental associado à implementação da Política de 
Desenvolvimento de Riscos de Calamidades das Alterações 
Climáticas.

Factores dinamizadores e desafios: Cabo Verde encontra-
se numa fase inicial de integração das alterações climáticas, 
Existe um interesse considerável, estando a ser ponderadas 
várias iniciativas importantes. Embora seja um país de 
pequenas dimensões com capacidades limitadas, apresenta o 
potencial para introduzir reformas substanciais com rapidez, 
uma vez concebidas.

O governo respondeu à Covid-19 ao introduzir um conjunto 
de medidas visando aumentar a despesa pública em 2,6%, 
prioritariamente no domínio do apoio económico e social. 
Foram registados alguns atrasos na execução orçamental. 
Algumas das verbas atribuídas à reforma da GFP foram 
transferidas para a resposta à Covid-19. Espera-se uma 
redução significativa das receitas internas, parcialmente 
compensadas pelo aumento do apoio internacional. Em 
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resposta à Covid-19, o governo está em vias de elaborar um 
novo Plano Nacional de Resposta, Recuperação e Promoção 
Económica, cujo plano deverá referir à importância de uma 
recuperação resistente às alterações climáticas.

Planos para o futuro: O MdF e o MNE encetaram discussões 
preliminares sobre a possibilidade de introduzir a marcação 
do orçamento para o clima, embora este não integre 
formalmente do Plano de Reforma de GFP nem da NDC. As 
discussões preliminares sobre o desenvolvimento de uma 
visão para o financiamento para o clima foram iniciadas em 
2019 pelo MdF e pelo MNE, mas estas foram interrompidas 
em consequência da Covid-19. De igual modo, os ministérios 
da Agricultura e do Ambiente, com o apoio do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), têm 
vindo a colaborar com vista a desenvolver uma estratégia 
para a mobilização de financiamento para o clima para a  
implementação da NDC.

4.4 Etiópia
Contexto: A Etiópia é um dos países mais vulneráveis às 
alterações climáticas devido à sua elevada dependência da 
agricultura de sequeiro e de recursos naturais, e capacidade 
relativamente baixa de adaptação às mudanças que estão 
previstas. Os desafios incluem o sub-desenvolvimento dos 
recursos hídricos; a fraca abrangência dos serviços sanitários; 
uma elevada taxa de crescimento da população; o baixo 
desenvolvimento económico; infraestruturas rodoviárias 
inadequadas em zonas propensas a secas; estruturas 
institucionais fracas; e falta de sensibilização. A Etiópia tem 
vivido eventos extremos como secas e cheias com frequência, 
bem como a variabilidade da precipitação e aumento da 
temperatura, todos com consequências adversas para a 
sobrevivência Por exemplo, a seca de 2015/16 contribuiu 
para a redução do rácio entre os impostos e o PIB, enquanto 
o apoio orçamental adicional associado à seca ascendeu a 18 
mil milhões de Birr (455 milhões de dólares). Estima-se que 
as alterações climáticas venham a reduzir o PIB do país em 
até 10% até 2045.48 A estratégia CRGE de 2011 representa 
o documento principal em relação às alterações climáticas e 
fixa o investimento climático em 150 mil milhões de dólares 
para o período de 20 anos de 2010 a 2030. Existem também 
estratégias sectoriais e o plano de desenvolvimento de uma 
perspectiva de dez anos contém as alterações climáticas e o 
risco de calamidades como um pilar abrangente. A Etiópia 
submeteu a sua primeira NDC (actualizada) à CQNUAC em 
2020.

Intervenções para integrar as alterações climáticas nos 
orçamentos e nas finanças: As medidas empreendidas pela 
Etiópia neste domínio ainda estão numa fase embrionária, 
embora tenham sido empreendidas várias iniciativas 
importantes recentemente. Para a análise das despesas 

48 Comissão do Ambiente, Florestas e Alterações Climáticas, Direcção do Planeamento, Implementação e Coordenação das Alterações 
Climáticas, Novembro de 2019. Roteiro de Implementação do Plano Nacional de Adaptação (PNA) da República Democrática Federal da 
Etiópia, versão final.

internas relacionadas com o clima, foi realizado um exercício 
semelhante a uma CPEIR pelo Overseas Development Institute 
(ODI) em 2014. Contudo, o âmbito foi reduzido e não gozou da 
apropriação pelo governo. Posteriormente, foram realizadas 
algumas actividades pontuais para a marcação das despesas 
climáticas em alguns sectores-chave. Actualmente, está a 
ser desenvolvido um sistema consolidado de identificação 
e acompanhamento orçamental com o apoio do Foreign, 
Commonwealth & Development Office do Reino Unido. A 
expectativa é este sistema permita ao Mecanismo da CRGE e 
aos ministérios sectoriais obterem uma imagem mais clara de 
quanto está a ser investido em actividades associadas ao clima 
e às calamidades em todo o país. Deverá também melhorar 
a transparência do financiamento relacionado com o clima 
e as calamidades na Etiópia e permitir ao governo optimizar 
a relação custo-benefício dos seus investimentos, além de 
assegurar uma maior eficácia das dotações orçamentais no 
futuro. O sistema ainda está na fase de concepção, estando a 
fase piloto prevista para iniciar em 2021.

Em 2019, o MdF introduziu uma Declaração do Risco 
Orçamental com a ajuda do Fundo Monetário Internacional. 
Esta contém uma avaliação dos riscos orçamentais 
relacionados com as calamidades, embora ainda numa 
modalidade qualitativa. Está em curso a quantificação dos 
riscos associados às secas e às cheias, perigos importantes 
relacionados com o clima. 

Estão também a ser envidados esforços no sentido de reforçar 
a GIP da perspectiva do clima e do ambiente. Anteriormente, 
as entidades públicas responsáveis pela implementação 
de projectos relacionados com o clima realizavam as suas 
próprias avaliações; esta função ficou agora centralizada junto 
da Comissão do Ambiente, Florestas e Alterações Climáticas, 
sendo necessária a aprovação da Comissão. Contudo, 
registam-se variações na capacidade de realizar uma análise 
global do impacto ambiental. No entanto, o Mecanismo da 
CRGE no MdF possui os seus próprios modelos de avaliação 
de projectos que aplica aos investimentos que estão a ser 
considerados no âmbito da actualização da NDC.

A fiscalização legislativa é realizada principalmente pela 
comissão parlamentar permanente para as alterações 
climáticas, que fiscaliza as políticas e o desempenho das 
agências nos sectores do clima, agricultura e recursos 
naturais, e apresenta relatórios ao parlamento e a órgãos 
internacionais como a CQNUAC. Esta comissão também 
aprecia os orçamentos das diversas entidades. 

O Gabinete do Auditor Geral Federal realiza auditorias de 
desempenho que por vezes abordam questões relacionadas 
com as alterações climáticas, mas apenas quando estas são 
de relevância central para o mandato do órgão a ser auditado. 
Por exemplo, em 2016, uma auditoria de desempenho da 
Administração Rift Valley Lakes levantou algumas dúvidas 
sobre a conservação do solo e da água. Está em curso o 
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estabelecimento de um departamento dedicado à auditoria 
ambiental junto do Gabinete do Auditor Geral Federal.

A Etiópia recebe apoio orçamental para o clima da União 
Europeia: um total de 33 milhões de euros (40 milhões 
de dólares) dos quais 24 milhões de euros (29 milhões de 
dólares) foram desembolsados até à data. Os desembolsos 
estão condicionados ao cumprimento, pelo governo, dos 
principais critérios de reforma, incluindo a reforma da 
indústria do cimento, a florestação e a reflorestação, e 
actividades de redução de GEE. Outros programas públicos 
relacionados com as alterações climáticas também recebem 
ajuda externa no orçamento, a saber o Programa da Rede 
de Segurança Produtiva, que amplia a protecção social em 
resposta às secas.

Quanto às reformas no âmbito das receitas, a Etiópia não 
possui um imposto sobre o carbono, embora um imposto 
especial sobre o consumo tenha sido introduzido sobre 
veículos utilizados em 2020 em virtude das emissões mais 
elevadas que produzem, e a direcção de políticas fiscais no 
MdF está em vias de preparar um imposto sobre as emissões 
dos veículos. 

Factores dinamizadores e desafios: O progresso no domínio 
da integração do orçamento climático na Etiópia fundamenta-
se num quadro político robusto estabelecido pela estratégia 
CRGE. As medidas também têm sido impulsionadas por um 
forte quadro institucional. Uma unidade de CRGE, criada 
junto do MdF em 2013, dinamiza a agenda de integração 
das alterações climáticas, com orientações técnicas da 
Comissão do Ambiente, Florestas e Alterações Climáticas. 
Os desafios incluem uma capacidade de GFP bastante fraca, 
particularmente a nível regional e local (woreda). O espaço 
orçamental do governo é também muito restrito, o que 
condiciona a sua capacidade de financiar investimentos em 
matéria do clima e agrava a sua dependência da assistência 
externa. Esta situação foi agravada pela pandemia de Covid-19, 
que deverá suscitar o aprofundamento da consolidação fiscal 
a médio prazo, à medida que o governo se confronta com a 
queda do crescimento económico e das receitas.

Planos para o futuro: A Etiópia será o primeiro país em África 
a pilotar o módulo PEFA Clima, estando a avaliação prevista 
para o início de 2021. Deliberações estão em curso para o 
estabelecimento de um fundo para o clima financiado 
internamente, ao qual será atribuído 0,5% do orçamento 
nacional para a recuperação das terras degradadas, 
florestação e reflorestação. A proposta, que emanou do MdF, 
foi remetida à apreciação do Conselho de Ministros antes de 
seguir para o Parlamento. Ademais, no decorrer de 2021, 
o sistema de marcação do orçamento para o clima acima 
descrito será concebido e disseminado – primeiro a nível 
nacional e depois junto das administrações subnacionais. 

49  Stockholm Environment Institute, 2009.The Economics of Climate Change in Kenya: Final Report.
50  Budget Implementation Review Report (Quénia), 2021.

4.5 Quénia
Contexto: O Quénia enfrenta riscos relacionados com 
o clima, incluindo secas, cheias, subida do nível do mar, 
deslizamentos de terras e lama, e desaparecimento de 
glaciares. Os ciclos entre as secas tornaram-se mais curtos e 
as secas mais intensas, devido às alterações climáticas globais 
e à degradação ambiental. Está previsto que os eventos 
extremos de secas e cheias venham a reduzir o crescimento 
a longo prazo no Quénia em cerca de 2,4% do PIB por ano.49 
As inundações costeiras causadas pela subida do nível do 
mar deverão afectar até 86,000 pessoas por ano a um 
custo de cerca de Kshs.6 mil milhões até 2030. Estes custos, 
juntamente com os compromissos assumidos em fóruns 
internacionais, levaram o Quénia a reconhecer as alterações 
climáticas em muitos dos seus planos e políticas orientadoras. 
Isto inclui o Quadro Nacional de Desenvolvimento Kenya 
Vision 2030 (2008), que reconhece as alterações climáticas 
como um risco susceptível de desacelerar o desenvolvimento 
do país. O PNA (2015-2030) e o Plano Nacional de Acção para 
as Alterações Climáticas: 2018-2022 detalham as ambições 
do Governo em matéria das alterações climáticas, e a Política 
Quadro Nacional para as Alterações Climáticas (2018) assume 
um compromisso explícito no sentido de integrar a dimensão 
das alterações climáticas no planeamento, na orçamentação, 
na implementação e nas decisões a nível nacional e dos 
condados, e em todos os sectores. Por último, a Política 
Nacional de Financiamento do Clima (2018) promove a 
criação de quadros legais, institucionais e de informação para 
o acesso e gestão do financiamento para o clima.

Intervenções para integrar as alterações climáticas nos 
orçamentos e nas finanças: Ao longo dos anos, o governo do 
Quénia introduziu vários planos, políticas e intervenções para 
integrar as alterações climáticas no sistema do orçamento 
público. Por exemplo, a circular relativa à preparação do 
orçamento de 2020 delineia intervenções prioritárias de 
mitigação e adaptação, que incluem a geração de energia 
renovável; a eficiência energética na construção, água e 
águas residuais; e a gestão do risco de calamidades. Também 
pormenoriza o sistema de marcação orçamental do Quénia 
que permite acompanhar os fluxos de financiamento climático 
e as despesas relacionadas com as alterações climáticas, com 
a intenção de apoiar a mobilização de recursos. O sistema 
revela que o Quénia reforçou as suas previsões financeiras 
para as alterações climáticas no orçamento de 2020/2021. 
Aumentou de Kshs.85,3 mil milhões (US$776 milhões) no 
exercício de 2019/20 para Kshs.105,22 mil milhões (US$957 
milhões) no exercício de 2020/21, um aumento de 3% 
do orçamento nacional bruto.50  O Quénia possui ainda 
um sistema desagregado por ministério, departamento e 
agência, para a comunicação das despesas relacionadas com 
calamidades, a saber secas, cheias, epidemias e pandemias, 
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terramotos, ondas de calor, tempestades severas, 
deslizamentos de terras, erupções vulcânicas, etc.

O equivalente do discurso orçamental do Quénia, a 
declaração de política orçamental, reconhece que o Governo 
do Quénia precisa de tomar medidas deliberadas para reduzir 
a exposição aos riscos e calamidades relacionados com o 
clima, para impedir eventuais perturbações orçamentais 
e choques económicos no país. Isto levou à publicação da 
Estratégia de Financiamento do Risco de Calamidades, que 
define os riscos principais de calamidades enfrentados pelo 
país, acompanhados de opções de financiamento. A par disto, 
a declaração de política orçamental reconhece que os riscos 
para a economia relacionados com as alterações climáticas 
são inevitáveis devido à elevada dependência do país da 
agricultura de sequeiro (declaração de política orçamental, 
2020)

No passado, o Quénia subscrevera a um seguro soberano 
contra a seca, que não renovou devido a preocupações de 
comportabilidade financeira. O Quénia aderiu ao programa 
de protecção contra riscos da ARC em 2014-15, que oferece 
aos governos africanos uma cobertura de seguro paramétrico 
contra secas durante as campanhas agrícolas. Os prémios do 
Quénia eram os mais elevados de todo o continente - cerca 
de 9 milhões de dólares por ano (4,5 milhões de dólares por 
época), uma cobertura abrangente de 30 milhões de dólares 
por época, equivalendo a um pagamento potencial máximo 
de 60 milhões de dólares por ano. Em 2016, o Governo do 
Quénia optou por não renovar a apólice para a campanha 
2016/17 e nunca voltou a subscrever. As razões para a 
retirada do Quénia do terceiro grupo de risco são múltiplas. 
Em primeiro lugar, muitos funcionários consideravam 
que o modelo utilizado pela ARC não era fiável, ou que os 
pagamentos não eram efectuados oportunamente, o que 
suscitou dúvidas a respeito da relação custo-benefício 
do programa. Em segundo lugar, registava-se uma fraca 
compreensão de como a política funcionava. Alguns não 
compreenderam que a ARC foi concebida como resposta de 
último recurso apenas em casos de seca grave, e esperavam 
que funcionasse mais como um mecanismo de poupança. 
Estes mal-entendidos levaram a expectativas não satisfeitas. 
Em terceiro lugar, muitos intervenientes consideravam a 
APC demasiado cara, sobretudo o Tesouro, que se confronta 
com prioridades concorrentes. No total, o Quénia pagou 18 
milhões de dólares em prémios, sem qualquer retorno. Em 
quarto lugar, a época da seca de 2016/17 coincidiu com as 
eleições, o que tornou particularmente sensível a atribuição 
de financiamento a uma área considerada ineficaz por 
alguns.51

A dimensão das alterações climáticas faz objecto de alguma 
fiscalização pelo órgão legislativo, por intermédio dos 
serviços parlamentares do orçamento, responsável por 
elaborar estudos analíticos a respeito de prioridades-chave 
como segurança alimentar e execução dos programas 
orçamentais relevantes.   

51  OPM e Itad, 2017. Independent Evaluation of the African Risk Capacity, Anexo C: Estudos de Caso.

As alterações climáticas são consideradas pelo governo 
na GIP. Na sequência da Conferência de Paris de 2015, os 
ministérios, departamentos e agências são obrigados por lei 
a integrar as alterações climáticas em todos os programas e 
actividades empreendidas, para avaliar os efeitos, impactos e 
desafios das alterações climáticas.

O Quénia possui ainda um fundo nacional para o clima, 
introduzido em 2018/19 e financiado pelo governo, parceiros 
e fundos internacionais de combate às alterações climáticas.. 
O fundo visa disponibilizar mecanismos de financiamento 
para acções e intervenções prioritárias no domínio das 
alterações climáticas. Mais concretamente, prevê a 
concessão de empréstimos, subvenções ou capital para a 
investigação em matéria das alterações climáticas, bem como 
para o desenvolvimento de acções inovadoras de resposta às 
alterações climáticas; assistência técnica às administrações 
dos condados; e formação e capacitação no âmbito das 
alterações climáticas.

Factores dinamizadores e desafios: No Quénia, os progressos 
no domínio da integração da dimensão do clima no orçamento 
têm sido impulsionados pelos crescentes custos associados 
às alterações climáticas. O país também dispõe de um forte 
quadro jurídico e político, em particular a Política Nacional de 
Financiamento Climático (2018) e a Política-Quadro Nacional 
para as Alterações Climáticas. Os desafios que se registam 
estão relacionados com a coordenação institucional, uma 
vez que a gestão das alterações climáticas recai sobre vários 
ministérios e departamentos públicos. Outro desafio prende-
se com a ausência de um plano de financiamento viável para 
diferentes áreas relacionadas com as alterações climáticas, 
e a ausência da inclusão social nas políticas relativas às 
alterações climáticas, o que levou a uma fraca adaptação e 
resiliência aos impactos das alterações climáticas. O Quénia 
deve promover a participação de todos os grupos sociais no 
processo principal, e integrar as necessidades dos mesmos. 
Por último, uma parte significativa do financiamento para 
intervenções em matéria das alterações climáticas no Quénia 
provém dos doadores, o que não permite implementar 
todos os objectivos de adaptação às alterações climáticas. 
Este elemento adquiriu maior visibilidade durante a crise da 
pandemia da Covid-19 e o abrandamento económico, que 
tem vindo a provocar quedas significativas nas receitas e 
cortes na despesa pública.

4.6 Moçambique 
Contexto: Moçambique apresenta uma elevada 
vulnerabilidade a uma maior ocorrência de cheias, secas 
e variabilidade da precipitação. Tem vindo a participar na 
maioria das habituais iniciativas internacionais relacionadas 
com as políticas relativas às alterações climáticas, incluindo 
um PANA (2007), uma INDC (2015), uma NDC (2018), uma 
Estratégia Nacional para as Mudanças Climáticas (2012) e 
um Plano Director de Redução do Risco de Desastres (2014). 
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Dispõe também de um Plano de Acção para as Mudanças 
Climáticas e Género (2014). Algumas destas têm implicações 
financeiras, mas não existe um quadro de coordenação do 
financiamento para as alterações climáticas.

A Estratégia Nacional para as Mudanças Climáticas define 
um grande número de intervenções em todos os sectores, 
algumas já existentes e outras novas. A estratégia abrange 
um período de 12 anos e está acompanhada de um Plano de 
Acção com a definição de custos para os dois primeiros anos. 
Estava prevista a elaboração de outros planos de acção após 
os primeiros dois anos, mas estes não foram produzidos. O 
financiamento provém de uma grande variedade de fontes, 
incluindo a integração das alterações climáticas em programas 
de desenvolvimento e novas fontes de financiamento. O 
fundo para o ambiente deverá desempenhar um papel de 
coordenação, ao controlar todo o financiamento gerido por 
todas as entidades públicas.

Intervenções para integrar as alterações climáticas nos 
orçamentos e nas finanças: Moçambique realizou uma 
Revisão da Despesa Pública em 2012, com o apoio do PUND, e 
uma CPEIR em 2016, com o apoio do Banco Mundial. A CPEIR, 
que ainda está em vias de ser concluída, deverá servir de 
parâmetro de referência para o controlo contínuo da despesa 
nas alterações climáticas por todas as entidades públicas. 
Estas conduziram à criação de capacidades no domínio das 
alterações climáticas no MEF, com alguns quadros dedicados 
às acções associadas às alterações climáticas e ao ambiente.

A Direcção Nacional de Planificação e Orçamento do 
MEF desempenha um papel de liderança nas questões 
relacionadas com a integração das alterações climáticas e 
dispõe de técnicos dedicados a esta tarefa. O país tem vindo 
a elaborar um Relatório de Riscos Fiscais, a saber os riscos 
de calamidades naturais, todos os anos desde 2015. Esta 
serve de referência para as contingências no QDMP e no 
orçamento. Em 2018, o MEF criou uma Direcção consagrada 
aos riscos fiscais e à produção do Relatório de Riscos Fiscais. 
Esta iniciativa foi orientada pelo governo e contou com o 
apoio de doadores.

O financiamento inicial para os projectos dirigidos às 
alterações climáticas proveio do Fundo Ambiental, mas esta 
função foi posteriormente assumida pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Sustentável. O Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável é responsável pela coordenação 
transversal, e dispõe de uma unidade dedicada às alterações 
climáticas, bem como por órgãos de coordenação da resposta 
a calamidades. O MEF participa em todos estes órgãos.

Moçambique assinou uma Operação de Desenvolvimento 
Climático com o Banco Mundial em 2019, nos termos da qual 
o apoio orçamental é desembolsado em parcelas na condição 
que sejam logrados progressos em relação a indicadores 
relacionados com a gestão de calamidades. Estes incluem: a 
operacionalização de um Fundo de Gestão de Calamidades; 
a subscrição a seguro soberano contra calamidades, em 
conformidade com uma estratégia de financiamento de 
riscos de calamidades; comités locais de gestão de riscos de 

calamidades; sistemas de alerta prévia de cheias e ciclones; 
diplomas em infra-estruturas de ensino resistentes ao clima; 
e a adaptação das escolas a normas resistentes ao clima. Este 
é um dos poucos exemplos de apoio orçamental relacionado 
com as alterações climáticas.

As orientações orçamentais referem-se às alterações 
climáticas como uma área transversal, definindo como 
as unidades devem planear e determinar os custos das 
intervenções transversais. Ainda não se registam grandes 
reformas no sentido de integrar as alterações climáticas no 
processo orçamental. Moçambique utiliza a classificação 
funcional padrão COFOG, mas esta é de pouca relevância 
para a integração das alterações climáticas no orçamento, 
visto existir apenas uma categoria na COFOG relacionada com 
as alterações climáticas e o ambiente, e a grande maioria das 
despesas relacionadas com as alterações climáticas decorrem 
como objectivo secundário de outras categorias da COFOG. A 
contratação pública, a assembleia nacional e as instituições de 
auditoria pouco se referem às alterações climáticas, embora 
alguns projectos exijam que os proponentes demonstrem 
que observarão as normas de construção (por exemplo, em 
barragens e diques) que acautelam as alterações climáticas.

Factores dinamizadores e desafios: Existem as estruturas 
nacionais para assegurar a coordenação transversal da 
integração das alterações climáticas nas finanças públicas, 
bem como planos para reforçar a capacidade destas 
estruturas. As estratégias relativas às alterações climáticas 
descrevem os princípios gerais do financiamento das 
alterações climáticas e as opções de novas fontes, mas 
possuem poucas informações sobre as implicações das 
alterações climáticas para as finanças públicas nacionais ou 
em relação aos métodos a serem utilizados para efectivar 
esta integração. Na ausência deste métodos, a prioritização 
das despesas relacionadas com as alterações climáticas 
continua a apresentar um desafio significativo. Moçambique 
logrou progressos com a análise dos riscos fiscais, o que 
deverá servir de base para integrar a dimensão dos riscos das 
alterações climáticas na gestão das finanças públicas.

Planos para o futuro: O Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável irá dar continuação ao seu trabalho. A nova 
operação de política de desenvolvimento proporcionará 
recursos substanciais e permitirá extrair ilações quanto aos 
métodos a utilizar no futuro apoio orçamental relacionado 
com as alterações climáticas. A Revisão da Despesa Pública 
para o ambiente levantou a possibilidade de introduzir 
alguma forma de marcação das despesas relacionadas com 
as alterações climáticas em 2012. Este assunto tem vindo a 
ser abordado, mas ainda não foram desenvolvidos quaisquer 
planos específicos. O Relatório de Riscos Fiscais fará objecto 
de consolidação num documento estratégico fundamental. 
Como parte do Plano da Parceria NDC, durante o processo 
do PNA em Moçambique (iniciado em 2016) foram definidas 
19 actividades prioritárias em áreas relacionadas com a 
integração das alterações climáticas, das quais 14 gozam de 
algum financiamento.
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4.7 Rwanda 
Contexto: O Ruanda confronta-se com vários riscos 
climáticos, incluindo a baixa pluviosidades que conduz a 
secas prolongadas (em particular na província oriental) 
e cheias no norte e noroeste. As temperaturas também 
têm vindo a subir, com impactos na produção agrícola, 
na disponibilidade de água, na produção de energia e na 
susceptibilidade às doenças transmitidas pela água. Recentes 
modelagens sugerem que os custos económicos líquidos 
adicionais (para além da variabilidade climática) poderão 
equivaler a uma perda de quase 1% do PIB por ano até 2030, 
ou até mais, mais se se tiver em conta os efeitos das cheias 
e de outros eventos extremos.52  Uma política relativa ao 
ambiente e às alterações climáticas foi finalizada em 2019, e 
em Maio de 2020 o país submeteu a sua NDC à CQNUAC. Esta 
define o objectivo de reduzir as emissões de GEE em 38% 
até 2030 (em comparação com a situação se nada mudasse) 
e identifica 24 investimentos prioritários de adaptação. Os 
compromissos foram avaliados em 11 mil milhões de dólares, 
com o governo a comprometer-se a “continuar a empenhar 
recursos significativos”, ao apelar também à ajuda financeira 
internacional.53

Intervenções para integrar as alterações climáticas nos 
orçamentos e nas finanças: No Ruanda, a maioria das 
intervenções no domínio dos orçamentos e do financiamento 
para o clima tem-se centrado no processo de preparação do 
orçamento. À título de exemplo, o processo orçamental do 
Ruanda começa com uma análise dos riscos orçamentais , 
conforme exigido pela União Monetária da Comunidade da 
África Oriental. Trata-se de um processo recente, lançado 
em 2020/21, orientado pela Direcção de Macroeconomia 
do Ministério das Finanças e Planificação Económica 
(MINECOFIN). Distingue entre os riscos macroeconómicos e 
específicos, cujos últimos englobam o risco de calamidades 
naturais.54 A partir destes, é possível fazer as projecções 
macro-orçamentais, devidamente ajustadas para demonstrar 
o impacto previsto das alterações climáticas e degradação 
ambiental. 

As alterações climáticas têm figurado nas orientações 
orçamentais do Ruanda desde 2011, a pedido do Ministério 
do Ambiente. As directrizes foram elaboradas depois de 
um estudo55 sobre o impacto das alterações climáticas nos 
ecossistemas ter recomendado a integração das alterações 
climáticas na preparação do orçamento. As entidades 
orçamentais são agora obrigadas a anexar os elementos 
relativos às alterações climáticas às suas propostas de 

52 Stockholm Environment Institute, 2009. The Economics of Climate Change in Rwanda.
53 Republic of Rwanda, 2020. Updated Nationally Determined Contribution. 
54 Rwanda Fiscal Risk Statement, 2020, Ministry of Finance and Economic Planning, June 2020. 
55 Stockholm Environment Institute, 2009. Economics of Climate Change in Rwanda.
56 REMA (Rwanda), August 2020. Assessment of Implementation of Environment and Climate Change Activities by Sectors, Ministries and 

Districts (2018–2019). EEC Implementation Assessment Report.

orçamento, detalhando a forma como visam abordar o 
ambiente e as alterações climáticas como áreas transversais.

A marcação do orçamento para o clima foi igualmente 
introduzida em 2011, para permitir acompanhar a aplicação 
do financiamento para as alterações climáticas. Continua 
até aos dias que correm. O processo de marcação não está 
integrado no sistema IFMIS, tratando-se de uma tarefa 
distinta realizada anualmente pelo MINECOFIN e o Ministério 
do Ambiente. A análise revela que a despesa orçamental com 
o ambiente e as alterações climáticas tem vindo a aumentar 
progressivamente de 0,4% em 2009 para 2,6% em 2018/19.56

Quando o Ministro das Finanças apresenta o orçamento 
anual ao parlamento, as alterações climáticas normalmente 
figuram no discurso sobre o orçamento, por exemplo, como 
um potencial risco negativo para as projecções orçamentais, 
segundo o discurso de 2019/20. O governo pretende ainda 
introduzir uma Declaração Orçamental sobre o Ambiente e 
as Alterações Climáticas, contendo uma síntese de todas os 
despesas planeadas em actividades relacionadas com o clima 
durante o exercício, informações estas que serão obtidas da 
marcação. O Ministério do Ambiente aprovou o documento 
e comunicou oficialmente ao MdF, estando o lançamento 
previsto para 2022/23.

Com o intuito de integrar as alterações climáticas no seu 
orçamento nacional, o Ruanda criou um fundo nacional 
para as alterações climáticas: o Fundo Verde do Ruanda. O 
fundo foi criado para responder a emergências resultantes 
de choques ambientais e alterações climáticas imprevistos, 
bem como para financiar investimentos que promovam a 
resiliência. Aquando da sua criação, contava com 44 milhões 
de dólares em 2013, mas agora ascendeu a cerca de 100 
milhões de dólares, mas o valor tem vindo a ser reforçado para 
cerca de 100 milhões de dólares, financiado, na sua íntegra, 
pelo Governo do Ruanda e gerido pelo MINECOFIN. O fundo 
funciona bem em paralelo com a integração no orçamento 
normal, porque se destina exclusivamente ao financiamento 
de iniciativas relacionadas com emergências (que não foram 
previstas no orçamento), bem como de iniciativas favoráveis 
às alterações climáticas a serem implementadas por 
intermédio dos mecanismos do orçamento anual.

Até à data, têm sido registados menos progressos em relação 
à responsabilização no domínio do orçamento para o clima 
no Ruanda. O órgão legislativo promove audiências para 
informar os deputados dos antecedentes e do conteúdo 
do projecto de orçamento. Por vezes, incluem deliberações 
sobre as alterações climáticas, mas estas são apenas pontuais 
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e principalmente no âmbito do orçamento do Ministério 
do Ambiente. O Ruanda não introduziu quaisquer medidas 
de receitas especificamente associadas ao clima, como 
obrigações verdes ou impostos sobre o carbono. Porém, 
foi sugerido um imposto sobre plásticos de uso único.

Factores dinamizadores e desafios: O principal factor 
dinamizador, que serve de fundamento para as iniciativas de 
integração do clima acima referidas, tem sido a sensibilização 
no seio do governo do impacto do ambiente e das alterações 
climáticas na economia do Ruanda. Estudos informativos, 
tais como a avaliação da Economia das Alterações Climáticas 
no Ruanda de 2009, também contribuíram para a formação 
de uma justificação económica irrefutável. Outros factores 
dinamizadores são o quadro jurídico e político favorável, 
e a atribuição explícita de funções e responsabilidades 
institucionais. O progresso no que respeita a esta agenda 
tem sido gradual, tendo demorado quase uma década até 
chegar à situação actual; enquanto um programa de reforma 
iterativo, capaz de enfrentar os desafios e mudar de sentido, 
bem como intervenções-piloto antes do lançamento, tem 
sido crítico para a sustentabilidade.

Embora a consecução dos objectivos de desenvolvimento 
do Ruanda exija uma resposta às alterações climáticas, 
numa perspectiva de afectação de recursos, esta acaba por 
competir com outras prioridades para recursos escassos. Este 
é o principal obstáculo ao progresso e tem sido dificultado 
desde que a pandemia de Covid-19 afectou as perspectivas 
de crescimento e as receitas internas. A Covid-19 terá 
repercussões nas despesas a médio prazo, incluindo o 
financiamento dos programas climáticos e do Fundo Verde 
do Ruanda (os valores orçamentais não estão disponíveis 
actualmente). No entanto, o Ruanda também procura 
oportunidades decorrentes deste desafio; foi desenvolvida 
uma estratégia de recuperação pós-Covid (o Plano de 
Recuperação Económica), tendo sido recrutado um consultor 
para ajudar com a introdução dos aspectos ecológicos do 
Plano.

Planos para o futuro: No que respeita aos planos relativos à 
orçamentação e o financiamento para o clima, o Governo do 
Ruanda está em vias de elaborar Orientações para Aquisições 
Verdes, a serem posteriormente pilotadas e desdobradas. 
Foram tomadas iniciativas para integrar normas ambientais 
na GIP, começando com o mapeamento das áreas sujeitas a 
cheias e terras húmidas. A par disto, a autoridade tributária 
do Ruanda está a ponderar medidas do lado das receitas, 
como um conjunto de reformas fiscais destinadas a agilizar a 
recuperação. Por último uma Declaração de Orçamento para 
o Clima será introduzida a partir de 2021/22. 

57  Carbon Brief, 2020. The Carbon Brief Profile, South Africa.
58  Republic of South Africa, 2011. The National Climate Change Response Policy (NCCRP) White Paper.
59  Government Technical Assistance Centre (RSA), 2016. High level environmental public expenditure review. 
60  Republic of South Africa, 2019, Carbon Tax Act (no 15 of 2019). 

4.8 África do Sul 
Contexto: A África do Sul é altamente vulnerável ao aumento 
das temperaturas e variabilidade da precipitação e é também 
um importante emissor de GEE (o 14º mais elevado do 
mundo).57  As alterações climáticas assumem cada vez mais 
importância como prioridade transversal para o governo 
e figuram no plano de desenvolvimento e em vários 
documentos políticos nacionais, enquanto que um projecto 
de lei relativa às alterações climáticas aguarda finalização. 
O governo ainda não submeteu uma CND à CQNUAC, mas a 
sua INDC 2016 e a Estratégia de Desenvolvimento de Baixas 
Emissões, apresentada em 2020, contém compromissos 
para conter as emissões e investir em energia verde. A par 
disto, o Plano Integrado de Recursos de 2019 prevê que a 
contribuição do carvão para as necessidades energéticas do 
país deverá diminuir para 58,8% em 2030 (de 88% em 2017), 
com o aumento das energias renováveis de 3,4 para 24,7% 
no mesmo período.

Muitas das reformas de integração do clima prosseguidas na 
África do Sul foram iniciadas ou recomendadas no Projecto 
de Política Nacional de Resposta às Alterações Climáticas 
de 2011. Neste, o governo compromete-se a “integrar as 
alterações climáticas no processo orçamental e, assim, 
integrar os programas de resposta às alterações climáticas 
a nível nacional, provincial e local”.58  Em 2016, foi realizada 
uma análise da despesa pública com o ambiente e, embora 
não se debruçasse especificamente sobre as alterações 
climáticas, foram analisadas as despesas com programas 
relevantes para o ambiente e as alterações climáticas.59

Intervenções para integrar as alterações climáticas nos 
orçamentos e nas finanças: A primeira iniciativa prosseguida 
pelo Governo da África do Sul em matéria da integração 
das alterações climáticas foi um imposto sobre o carbono, 
que constitui uma componente chave dos compromissos 
assumidos pelo governo em matéria de mitigação das 
alterações climáticas. Após mais de uma década de 
investigação, deliberações sobre a concepção, consultas 
e preparação, a Lei do Imposto Sobre o Carbono60  foi 
promulgada em Maio de 2019, fazendo da África do Sul o 
primeiro (e único) país do continente com um tal imposto. O 
imposto incide sobre todos os combustíveis de combustão, 
emissões de processos industriais e emissões fugitivas acima 
de um limiar prescrito e deverá ser introduzido ao longo de 
12 anos. No seu segundo ano de implementação (2020/21), 
o imposto sobre o carbono deverá gerar 0,12% das principais 
receitas orçamentais, mas este valor irá aumentar à medida 
que a implementação for progredindo. Entretanto, um 
imposto sobre a electricidade, introduzido em 2009 (para a 
electricidade gerada a partir de fontes não renováveis) deverá 
gerar 0,6% das receitas orçamentais em 2020. Um incentivo 
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fiscal de eficiência energética (equivalente a até 0,1% das 
receitas) foi também introduzido em 2013 e permanecerá em 
vigor até ao final de 2022. Obrigações Verdes foram emitidas 
por algumas cidades (pelas administrações de Joanesburgo 
e da Cidade do Cabo), mas não pela administração central..

Do lado da despesa, em 2010 o governo lançou o programa 
de contratação pública de produtores independentes de 
energia renovável, fixando, como objectivo, a produção 
de 17,8 mil megawatts de nova energia a partir de fontes 
renováveis até 2030. Embora o programa esteja no bom 
caminho, o programa registou um revés nos últimos cinco 
anos, em parte devido a preocupações sobre o custo 
relativo das energias renováveis, e um debate inquietante 
sobre a dominância e administração da companhia pública 
da electricidade, a Eskom. Outras medidas orçamentais 
relacionadas com a energia incluem um programa nacional 
de subvenções destinado a tornar os edifícios da função 
pública mais eficientes em termos de energia. 

A nível das administrações locais, os modelos padrão para 
o planeamento e a orçamentação nas autarquias incluem 
Planos de Desempenho do Ambiente Construído, que 
exigem que as autarquias considerem os riscos climáticos 
ao planearem os seus investimentos. Além disso, em 
Setembro de 2020, o Tesouro Nacional encetou um projecto 
– com o apoio do Banco Mundial – para desenvolver um 
sistema de marcação do orçamento para o clima. Embora 
se encontre ainda na fase de discussão, a documentação 
inicial define os três objectivos do sistema: i) influenciar 
as decisões orçamentais e políticas para a relevância do 
clima; ii) melhorar a eficácia das decisões orçamentais e 
políticas relevantes para o clima; e iii) permitir a prestação 
de contas pelas responsabilidades das alterações climáticas 
e informar sobre estratégias, planos e compromissos sobre 
as alterações climáticas. O sistema está em desenvolvimento, 
mas muito provavelmente será implementado nos três níveis 
da administração pública, podendo estender-se a entidades 
públicas seleccionadas, com a pilotagem prevista para 2021. 
Em 2020, as orientações para a submissão do QDMP (as 
orientações orçamentais) referiram pela primeira vez às 
alterações climáticas, sobretudo no que toca à actividade de 
marcação orçamental e exigindo que as províncias ponderem 
os riscos climáticos nos seus orçamentos.

O custo das catástrofes provocadas pelas alterações 
climáticas também desencadeou respostas políticas em 
matéria do orçamento na África do Sul. A Lei relativa à 
Gestão das Finanças Públicas (1999) prevê até 2% do 
orçamento nacional e provincial para fazer face a despesas 
de emergência imprevistas, e desde 2012/13 o governo 
tem incluído no orçamentado subsídios de emergência em 
determinadas condições para as administrações centrais, 
provinciais e municipais.

Factores dinamizadores e desafios: Um factor dinamizador 
fundamental destas reformas consiste nas sucessivas 
emergências climáticas, incluindo secas, escassez de água, 
cheias e incêndios, cujo custo cumulativo tem salientado 

a necessidade de acelerar as despesas na adaptação. Isto 
incentivou a acção no âmbito da marcação do orçamento 
para o clima, escolhas de infra-estruturas resistentes ao 
clima e outras intervenções. Concomitantemente, a escassez 
de energia desde 2008 incentivou o apoio à diversificação 
da produção de energia, incluindo a utilização de energias 
renováveis. Os compromissos assumidos pela África do Sul 
no âmbito do Acordo de Paris também impulsionaram a 
resposta do governo. Outros factores catalisadores foram as 
elevadas capacidades do sector privado, do Tesouro Nacional 
e da Autoridade Tributária da África do Sul, que tornaram 
possíveis reformas complexas, como a introdução do imposto 
sobre o carbono.

Nesta esteira, os principais desafios para a implementação de 
acções de adaptação e mitigação na África do Sul incluem: a) 
capacidade – sobretudo nas administrações sub-nacionais, e 
b) a erosão do espaço orçamental, agravado pela pandemia 
de Covid-19. Muitos departamentos e programas financiados 
pelo orçamento nacional da África do Sul enfrentam cortes 
nas despesas, reduzindo a disponibilidade de financiamento 
público para a acção climática. Isto já é evidente no rescaldo 
imediato da crise Covid-19. Por exemplo, os programas 
de combate às alterações climáticas sob a alçada do 
Departamento do Ambiente, Florestas e Pescas viram os seus 
orçamentos reduzidos em um terço em 2020/21. Contudo, 
as prioridades orçamentais imediatas foram impulsionadas 
menos pelas prioridades políticas do que pelas despesas 
impossíveis de serem evitadas (por exemplo, a massa salarial) 
e por o que não poderia ser prosseguido (em virtude dos 
confinamentos). Mas, de maior preocupação são os cortes 
ainda mais profundos projectados a médio e longo prazo.

Quanto aos aspectos positivos, a estratégia de recuperação 
económica pós-Covid apresentada ao Parlamento em 
Outubro de 2020 contém várias medidas de estímulo 
ecológico, incluindo a repriorização dos investimentos 
previstos em energias renováveis, o reforço dos investimentos 
para melhorar a eficiência energética e hídrica dos edifícios 
e o desenvolvimento florestal. A pandemia também não 
perturbou, até agora, as reformas GFP relacionadas com o 
clima (por exemplo, a marcação orçamental, que continua 
conforme preconizado).

Planos para o futuro: O governo desenvolveu vários planos 
para alargar as reformas da GFP relacionadas com o clima 
aqui referidas, a saber a redução de concessões associadas 
ao imposto sobre o carbono, e continuação da expansão 
da produção de energia renovável no âmbito do programa 
de produtores independentes de energia renovável. A 
expectativa é que outros instrumentos fiscais relevantes 
para o clima sejam anunciados no próximo Documento de 
Política Fiscal Ambiental. Existem planos para incentivar 
infra-estruturas resistentes ao clima através do ajustamento 
dos instrumentos de proposta de projectos, e o governo 
também prevê melhorar os instrumentos de planeamento, 
monitorização e avaliação a nível local ao introduzir os 
devidos indicadores climáticos nos quadros. 
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A par disto, o governo pretende apresentar um projecto de 
lei sobre alterações climáticas à assembleia nacional no final 
deste ano, contendo o quadro legal para a implementação 
de várias medidas propostas no Plano Nacional de 
Desenvolvimento, bem como as metas de emissões previstas 
na Estratégia de Desenvolvimento de Baixas Emissões.

4.9 Uganda
Contexto: O Uganda é propenso a choques de várias ordens 
relacionados com as alterações climáticas, incluindo chuvas 
não sazonais e fortes, cheias, secas e deslizamentos de terra, 
com consequências para o PIB e os indicadores orçamentais 
devido à queda da produção agrícola, redução da produção 
de energia, diminuição dos rendimentos dos agricultores e 
despesas imprevistas para lidar com as emergências. No 
exercício de 2007/2008, os prejuízos relacionados com o clima 
rondaram os 4,4% do orçamento nacional. Em 2015, o país 
publicou uma política nacional para as alterações climáticas 
e uma estratégia de implementação, acompanhada da 
definição dos custos, que estimava que cerca de 1,6% do PIB 
deveria ser aplicado em actividades associadas às alterações 
climáticas.61 O projecto de lei sobre as alterações climáticas 
ainda está a ser elaborado. O governo ainda não submeteu a 
NDC à CQNUAC, apesar de ter apresentado a INDC em 2015. 
Esta definia as prioridades para os investimentos no domínio 
da adaptação (incluindo silvicultura, gestão sustentável dos 
solos, agricultura inteligente e gestão de calamidades), bem 
como os objectivos de mitigação, entre eles a redução das 
emissões de GEE em 22% até 2030 (face a uma situação 
normal).62 

Intervenções para integrar as alterações climáticas 
nos orçamentos e nas finanças: O Uganda tem vindo a 
empreender várias iniciativas para integrar o ambiente 
e as alterações climáticas em todas as fases do processo 
orçamental. Este começa com uma declaração dos riscos 
orçamentais. O MOFPED elaborou a sua primeira declaração 
dos riscos orçamentais para o exercício de 2019/20, na qual 
as alterações climáticas figuram como um factor potenciador 
importante de eventos climáticos extremos susceptíveis 
de pôr em risco o crescimento económico e o bem-estar 
social, com consequências potencialmente significativas 
para o orçamento nacional sob a forma de despesas não 
planeadas ou de emergência. 63 Tem continuado a figurar nas 
declarações dos riscos orçamentais todos os anos, embora 
apenas num formato qualitativo.

As alterações climáticas têm sido referidas nas circulares 
orçamentais como uma questão transversal fundamental 
desde o exercício de 2017/18. Trata-se de uma acção 
interministerial, com o MOFPED responsável pela 

61  Tumushabe et al., 2013. Uganda National Climate Change Finance Analysis.
62  Ministério dos Recursos Hídricos e Ambiente, 2015. Contribuições Nacionalmente Determinadas Pretendidas (INDC) do Uganda.
63  Fiscal Risks Statement, MOFPED (Uganda), November 2018.
64  Orientações para a integração das alterações climáticas nos planos e orçamentos sectoriais, Ministério dos Recursos Hídricos e Ambiente 

(Uganda), Junho de 2014.

coordenação do processo de preparação do orçamento e 
pela emissão da circular, e o MoWE a assumir a liderança 
técnica pela integração das alterações climáticas. (Por 
exemplo, o MoWE produziu directrizes orçamentais sobre 
alterações climáticas.64) As directrizes levaram à inclusão 
no orçamento anual de verbas significativas consagradas à 
adaptação, mitigação e redução do impacto das calamidades 
climáticas. Este aspecto é destacado no discurso do Ministro 
das Finanças sobre o orçamento, que este ano sublinhou o 
impacto negativo das alterações climáticas nos programas 
nacionais de desenvolvimento, o que, segundo ele, foi 
agravado pela pandemia.

A marcação do orçamento para o clima foi introduzida em 
2018, com o apoio do Banco Mundial. Foi elaborado um 
manual definindo um sistema que associa os programas de 
despesa à política nacional de alterações climáticas (embora 
não sejam aplicadas diferentes categorias ou ponderações). 
Este foi aplicado numa fase piloto em quatro ministérios 
e quatro administrações locais. Contudo, ainda não foi 
implantado e, na data do presente, não tinha entrado em 
funcionamento.  

O Uganda dispõe de um sistema de orçamentação baseada 
no desempenho bem estabelecido, que assegura a 
articulação entre as preocupações e as alterações climáticas. 
As entidades orçamentais definem os seus próprios 
indicadores-chave de desempenho. No entanto, o Gabinete 
do Primeiro Ministro emite orientações no que respeita às 
alterações climáticas, e o MoWE e o Gabinete de Estatística 
do Uganda coordenam a recolha de dados relacionados com 
as alterações climáticas. Este processo tem alegadamente 
contribuído para uma maior sensibilização da importância dos 
programas de desenvolvimento para lidar com as alterações 
climáticas, ao mesmo tempo que melhora a concepção e os 
recursos dos mesmos.

A GIP tem vindo a assumir uma importância preponderante 
para a reforma da GFP no Uganda nos últimos três anos, 
estando em vias de elaboração uma Política Nacional de GIP. 
Esta obriga à realização de avaliações de viabilidade para 
todos os novos projectos, sendo que os potenciais impactos 
para as alterações climáticas e degradação ambiental são 
alguns dos factores a serem estudados. A política ainda é 
demasiado recente para ter tido um impacto discernível. 

No que toca à responsabilização, a Comissão dos Recursos 
Naturais do Parlamento exerce a função de fiscalização do 
órgão legislativo ao examinar a política e o desempenho 
das alterações climáticas. O presidente da Comissão dos 
Recursos Naturais integra também a Comissão do Orçamento 
do Parlamento, que analisa o orçamento desde o início até à 
aprovação. Isto permite integrar as alterações climáticas no 
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orçamento. O papel activo do Parlamento no domínio das 
alterações climáticas no Uganda tornou o tema mais visível 
para o público.

Do lado das receitas, o Uganda não introduziu medidas 
especificamente associadas ao clima, como obrigações 
verdes ou impostos sobre o carbono. Porém, são aplicados 
alguns impostos ambientais a carros usados, frigoríficos, 
computadores e fogões para atenuar o impacto das emissões 
de gás de carbono, enquanto os painéis solares estão isentos 
de direitos de importação. 

Factores dinamizadores e desafios: O Uganda regista 
progressos significativos quanto à integração das alterações 
climáticas nos seus sistemas de GFP, graças a um forte 
quadro jurídico e político, e a uma capacidade e sistemas 
relativamente robustos de GFP. O principal desafio consiste 
em manter esta dinâmica e assegurar que haja uma ampla 
apropriação das iniciativas por parte do governo. As limitações 
do espaço orçamental também condicionam o ritmo a que 
o Uganda pode realizar as suas ambições em matéria das 
alterações climáticas; estas foram agravadas pela crise da 
Covid-19 e respectivas consequências económicas. Com 
apoio externo, o Uganda conseguiu evitar cortes nas despesas 
na sequência imediata da pandemia de Covid-19, mas para o 
exercício financeiro de 2020/21 está previsto que as receitas 
diminuam devido ao abrandamento económico, estando 
projectados cortes nas despesas para a maioria das áreas do 
orçamento. É desconhecido se os sectores relevantes para o 
clima sairão ilesos desta situação. Felizmente, a Covid-19 não 
causou atrasos a longo prazo no ritmo da reforma da GFP, 
incluindo os aspectos de integração do clima.

Planos para o futuro: O Governo do Uganda, ciente do 
impacto das alterações climáticas na sua economia e 
desenvolvimento, lançou bases sólidas para a integração das 
alterações climáticas nas suas actividades orçamentais e de 
financiamento. Estas incluem: elaboração de uma Lei Nacional 
sobre as Alterações Climáticas que prevê a implementação da 
política de alterações climáticas; implementação de normas 
de contratação pública integrando elementos relativos às 
alterações climáticas; e implantação da metodologia de 

marcação orçamental num futuro próximo. Em 2019 foi 
aprovada uma Política Nacional de Contratação Pública e 
estão a ser formuladas as respectivas normas de contratação 
pública. Estas deverão incluir disposições sobre as alterações 
climáticas.

4.10 Reflexões de conclusão
Os estudos de caso apresentados revelam dois aspectos 
claros: primeiro, os governos em questão já introduziram 
um vasto conjunto de medidas com o intuito de integrar as 
alterações climáticas no orçamento e nas finanças. Segundo, 
não existem dois países que tenham adoptado o mesmo 
conjunto de medidas, o que aponta para a diversidade 
naquela que é, a nível mundial, uma área emergente da 
GFP. Algumas áreas de reforma estão mais generalizadas, a 
saber a existência de estratégias de alterações climáticas, 
e a integração das alterações climáticas nos planos de 
desenvolvimento. É menos comum, contudo, que estes 
planos estejam associados a implicações financeiras 
explícitas, ou que o custo dos mesmos tenha sido definido. 
As alterações climáticas são uma característica comum nas 
circulares orçamentais, uma estratégia de “vitória rápida” 
destinada a promover a inclusão das alterações climáticas 
nos orçamentos dos diversos sectores. No entanto, as 
alterações climáticas não figuram como ponto permanente 
nas auscultações relativas ao orçamento que seguem a 
emissão das circulares. A identificação explícita dos riscos 
orçamentais associados ao clima é também generalizada 
nos países estudados, frequentemente em resultado do 
aumento dos custos das calamidades relacionadas com o 
clima. A maioria dos países analisados também dispõem de 
fundos nacionais para as alterações climáticas que funcionam 
a par da integração no orçamento nacional, em alguns casos 
para investimentos específicos centrados no clima, como 
a investigação e a capacitação. As áreas que têm sido mais 
descuradas são a responsabilização, os orçamentos cidadão 
relativos às alterações climáticas, auditorias sensíveis ao 
clima, e escrutínio pelo órgão legislativo da despesa pública 
relacionada com o clima.

Não existem dois países que tenham 
adoptado o mesmo conjunto de medidas, 
o que aponta para a diversidade naquela 
que é, a nível mundial, uma área 

emergente da GFP
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Os  estudos de caso referidos no Capítulo 4 demonstram uma 
elevada variabilidade no que respeita ao ritmo e ao rumo das 
reformas no âmbito da integração das alterações climáticas 
nos sistemas nacionais de GFP em África. Os países que 
procuram intervenções-chave por onde começar, poderão 
optar por examinar os principais objectivos de integração do 
clima e seleccionar as reformas que mais se adequam a esses 
objectivos. A Figura 6 abaixo fornece algumas sugestões 
de intervenções que podem ser consideradas críticas, 
recomendadas ou opcionais. Estas são desagregadas pelos 
seguintes quatro objectivos: i) sensibilização; ii) articulação 
entre as despesas e os planos climáticos; iii) reforço dos 
processos orçamentais; e iv) reforço da eficácia da despesa 
climática

Nenhum dos estudos de caso contém todas as possíveis 
medidas de reforma relativas à integração climática. Pelo 
contrário, é útil abordar as reformas de GFP para o clima de 
forma iterativa e gradual, permitindo atingir normas mais 
sólidas e reformas mais ambiciosas ao longo do tempo, 
à medida que a capacidade se vai desenvolvendo e as 
abordagens são aperfeiçoadas. O Quadro 2 abaixo sugere 
a configuração das diferentes versões das reformas de 
integração consoante os níveis de complexidade (simples, 
moderadas e ambiciosas). Isto baseia-se numa análise das 
práticas mundiais e das normas de desempenho definidas no 
módulo do PEFA Clima.

À semelhança das avaliações normais do PEFA, os países não 
podem esperar atingir uma pontuação A nem implementar 
reformas de integração climática altamente complexas logo 
à partida. Este quadro serve se ilustração de um eventual 
caminho a seguir. Além do tempo de experiência e da 
capacidade de implementação, a modalidade das reformas 
particulares adoptadas por um país dependerá também 
de factores não considerados neste quadro. Estes incluem 
as vulnerabilidades climáticas específicas do país, que 
determinam se a adaptação, a mitigação ou ambas devem 
receber prioridade, e o sistema GFP subjacente. Por exemplo, 
é possível que exista uma prática de orçamentação baseada 
no desempenho que integre indicadores climáticos, ou um 
IFMIS que permita programar um código de marcação do 
clima no orçamento.  É pouco provável que a integração 
das alterações climáticas seja a força motriz das reformas 
fundamentais da GFP – um MdF não irá introduzir um IFMIS 
somente para digitalizar a marcação do orçamento, por 
exemplo. Daí resulta que as reformas orçamentais para a 
integração do clima devem começar com o que já existe. Por 
último, ao propor estes níveis de complexidade, o objectivo 
não é promover a uniformidade entre países nem dar a 
entender que existe uma norma de ouro contra a qual todos os 
países serão avaliados. Pelo contrário, propõe-se apresentar 
ideias susceptíveis de estimular ou inspirar os governos a 
aprofundar ou expandir reformas orçamentais específicas 
para a integração do clima. O Quadro 2 beneficiará de uma 
consulta mais alargada com os ministérios das finanças 
africanos, e de aperfeiçoamento assim que as pilotagens para 
o PEFA Clima tiverem sido concluídas.

O futuro das reformas 
em matéria da  

integração do clima 5
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Figura 6:  Pacotes de reformas de integração associadas aos diversos objectivos estratégicos 

Ano   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Planeamento estratégico

Estratégias e planos para AC

Planos de AC com implicações financeiras 

AC integradas nos planos de desenvolvimento 

Preparação e aprovação do orçamento

Previsões macroeconómicas informadas pelas AC

Riscos fiscais relacionados com as AC (inclui. transferência de riscos) 

AC em circulares orçamentais

Prep./avaliação investimento público sensível ao clima 

AC nas propostas de orçamento 

AC nas auscultações sobre o orçamento

AC no discurso sobre o orçamento

Escrutínio do orçamento pelo órgão

legislativo da perspectiva das AC

Execução orçamental

Remoção de obstáculos à execução relacionados com as AC 

Aquisições públicas sensíveis às AC

Contabilidade e acompanhamento
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Fonte: Autores
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Quadro 2:  Opções para a concepção de reformas para a integração do clima com variados graus de complexidade 

Intervenções
Opções de concepção

Simples Moderadas Ambiciosas

i. 
Pl

an
ea

m
en

to
 e

st
ra

té
gi

co
 

Estratégias/
planos orçados 
para as alterações 
climáticas  
(ver CC-PEFA 1.1) 

É elaborada uma política e 
estratégia nacionais em relação 
às alterações climáticas, com 
a determinação dos custos 
das iniciativas climáticas 
apresentadas, mas sem 
qualquer confronto directo 
com as dotações orçamentais 
existentes ou com eventuais 
fontes e estratégias de 
financiamento para colmatar os 
défices de financiamento.

O mesmo que para as 
intervenções simples, mas 
com os custos reflectidos nas 
estimativas orçamentais a 
médio prazo. São identificados 
os défices de financiamento 
e assinaladas fontes de 
financiamento externas 
alternativas.  
Existe um órgão, unidade ou 
equipa operacional responsável 
por fomentar a coordenação 
das actividades em matéria 
de alterações climáticas, em 
conformidade com as políticas 
de alterações climáticas.

O mesmo que para as 
intervenções moderadas, mas 
com objectivos financeiros 
realistas associados a potenciais 
fontes de financiamento 
claramente identificadas, 
incluindo o orçamento, 
financiamento externo e outras 
fontes.
As políticas de alterações 
climáticas abarcam os 
governos subnacional, as 
empresas públicas e outras 
entidades responsáveis pela 
implementação.

Integração 
das alterações 
climáticas 
nos planos de 
desenvolvimento e 
sectoriais 

São preparados planos 
estratégicos sectoriais de 
médio prazo, que reflectem 
prioridades da política ou 
estratégia nacional relativa às 
alterações climáticas ou, na sua 
ausência, dos objetivos de NDC. 
Não são fornecidas implicações 
financeiras.

O mesmo que para as 
intervenções simples, mas 
os elementos relativos ao 
clima nos planos sectoriais 
são orçados, e alinhados com 
as estimativas orçamentais a 
médio prazo. Existe um órgão, 
unidade ou equipa central 
(MdF, planeamento, clima ou 
semelhante) responsável por 
assegurar a integração nos 
planos sectoriais e acompanhar 
a implementação.
Indicadores de desempenho 
sectoriais incluem indicadores 
relacionados com o clima, 
com relatórios periódicos do 
desempenho.

O mesmo que para as 
intervenções moderadas, mas os 
planos sectoriais responsivos ao 
clima constam dos orçamentos 
sectoriais. É realizada uma 
análise PEFA Clima para 
aferir os progressos logrados 
com reformas para reforçar 
a integração das alterações 
climáticas nos planos e no 
financiamento. 

ii.
 P

re
pa

ra
çã

o 
e 

ap
ro

va
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 Previsões 

macroeconómicas 
informadas pelo 
clima 

O impacto das alterações 
climáticas nas previsões macro-
orçamentais fica descrito, mas 
sem quantificação. 

O mesmo que para as 
intervenções simples, mas com 
quantificação de previsões 
para as principais variáveis 
macroeconómicas.

O mesmo que para as 
intervenções moderadas, 
mas são apresentadas várias 
previsões macroeconómicas, 
ajustadas para diferentes 
cenários climáticos.

Riscos fiscais 
relacionados com 
as alterações 
climáticas 
(incluindo a 
transferência de 
riscos) 
(CC-PEFA 7.1)

Uma avaliação qualitativa 
dos riscos orçamentais 
seleccionados relacionados com 
o clima é realizado

O governo elabora um relatório 
sobre os riscos fiscais que inclui 
uma avaliação qualitativa e 
quantitativa dos riscos fiscais 
relacionados com o clima. 
Considera os impactos de tais 
riscos fiscais nas despesas e nas 
receitas. 

O mesmo que para as 
intervenções moderadas, mas 
o governo inclui no orçamento 
medidas específicas para a 
gestão dos riscos.
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AC em circulares 
orçamentais 
(CC-PEFA 3.1)

A circular relativa à preparação 
do orçamento contém 
orientações sobre como 
integrar as despesas previstas 
na mitigação ou adaptação 
das alterações climáticas 
nas propostas orçamentais 
e associar às estratégias de 
alterações climáticas.

O mesmo que para as 
intervenções simples, mas a 
circular relativa à preparação 
do orçamento também 
apresenta uma metodologia 
para acompanhar a despesa 
relacionada com as alterações 
climáticas.  

O mesmo que para as 
intervenções moderadas, mas 
a circular relativa à preparação 
do orçamento também fornece 
orientações sobre como lidar 
com as despesas contrárias 
à política climática, incluindo 
como limitar as despesas que 
são contrárias ao clima.

Alterações 
climáticas nas 
auscultações sobre 
o orçamento

Nas auscultações relativas 
ao orçamento, são debatidas 
as alterações climáticas dos 
sectores com maior relevância 
directa (por exemplo, nos 
debates sobre o orçamento do 
ministério do ambiente).

As alterações climáticas 
constituem um ponto 
permanente da agenda, com 
o MdF a fazer perguntas 
sobre o impacto no clima dos 
orçamentos propostos em todas 
as auscultações relativas ao 
orçamento.

As alterações climáticas 
constituem um ponto 
permanente da agenda em 
todas as auscultações relativas 
ao orçamento, e os ministérios 
sectoriais devem preparar de 
antemão um balanço de como 
as suas propostas de orçamento 
respondem às alterações 
climáticas.

Proposta de GIM 
responsivo ao clima 
(CC-PEFA 5.1/5.2)

O quadro legal ou regulamentar 
exige que as propostas de 
financiamento orçamental 
de investimentos sejam 
acompanhadas de uma 
avaliação qualitativa de como 
contribuem apara a adaptação 
ou mitigação. 

O mesmo que para as 
intervenções simples, mas a 
avaliação de como contribuem 
para a adaptação ou mitigação 
é utilizada para influenciar a 
selecção de novos projectos de 
investimento.

O mesmo que para as 
intervenções moderadas, mas 
a avaliação da contribuição 
para a adaptação ou mitigação 
inclui uma análise quantitativa 
dos investimentos que mais 
contribuem, com orientações 
sobre quais os projectos que 
requerem diferentes níveis 
de análise. A avaliação da 
contribuição para a adaptação 
ou mitigação é publicada. 
O âmbito dos objectivos e 
requisitos relacionados com o 
clima abarca a administração 
central e as empresas públicas.

Clima no discurso 
sobre o orçamento 

As alterações climáticas são 
mencionadas no discurso sobre 
o orçamento, por exemplo, 
como uma prioridade de 
despesa ou um risco negativo 
para as projecções macro-
orçamentais. 

O mesmo que para as 
intervenções simples, mas o 
discurso sobre o orçamento 
contém ainda uma síntese das 
principais medidas orçamentais 
e financeiras associadas. 

O mesmo que para as 
intervenções moderadas, mas 
é apresentada uma previsão da 
despesa agregada, documentada 
por um exercício de marcação do 
orçamento. 

Escrutínio do 
orçamento pelo 
órgão legislativo 
da perspectiva 
das alterações 
climáticas  
(CC-PEFA 4.1/4.2)

Uma comissão das alterações 
climáticas ou do ambiente 
do órgão legislativo analisa 
a política, os planos e o 
desempenho dos programas 
relacionados com o clima 
(incluindo auditorias), e formula 
recomendações sobre os 
orçamentos do sector climático 
à comissão do orçamento.

O mesmo que para as 
intervenções simples, mas com 
a liderança do processo a recair 
sobre o comité orçamental e o 
comité técnico a responder a 
essa liderança. Durante a análise 
são apreciados os detalhes das 
despesas e receitas relacionadas 
com o clima (incluindo os 
relatórios de marcação do 
orçamento para o clima, se 
disponíveis)

O mesmo que para as 
intervenções moderadas, mas a 
análise conta com apoio técnico 
e científico de peritos de grupos 
de defesa do clima, conselhos 
independentes sobre o clima, ou 
outros. A análise inclui ainda os 
riscos orçamentais relacionados 
com o clima. São realizadas 
auscultações públicas. 
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Responder 
aos desafios 
da execução 
nos sectores 
das alterações 
climáticas

É  realizada uma análise do 
desempenho da execução 
em sectores-chave para o 
clima (utilizando o sistema de 
marcação do orçamento para 
o clima, se disponível); para as 
áreas de sub-execução, uma 
análise das causas culmina na 
formulação de recomendações 
de medidas correctivas. Estas 
podem referir a reformas aos 
sistemas essenciais de GFP 
fundamentais ou aos sistemas 
de execução sectoriais.

O mesmo que para as 
intervenções simples, 
mas a análise culmina em 
recomendações de medidas 
correctivas que são integradas 
na agenda geral de reformas do 
sistema de GFP ou na agenda 
de reforma dos sistemas de 
execução sectorial, conforme 
apropriado.

O mesmo que para as 
intervenções moderadas, mas 
a comissão de auditoria do 
órgão legislativo ou a autoridade 
suprema de controlo participam 
no acompanhamento da sua 
implementação.

Operações para as 
aquisições públicas 
responsivas ao 
clima  
(CC-PEFA 8.1/8.2)

O quadro legal e regulamentar 
para as aquisições públicas fixa 
critérios claros para determinar 
os produtos ou serviços que 
podem ser considerados 
responsivos ao clima, e as 
operações para as aquisições 
públicas ficam sujeitas aos 
princípios de aquisição 
pública responsiva ao clima. 
Normas responsivas ao clima 
são aplicadas para definir as 
condições e as especificações 
do concurso, ou critérios de 
adjudicação. 

O mesmo que para as 
intervenções simples, mas 
objectivos quantitativos, 
prioridades e prazos são 
definidos; os critérios de 
resposta ao clima são incluídos 
nos contratos.
Cláusulas de desempenho; são 
incluídos exemplos ou modelos 
de aquisições que respondem ao 
clima nos acordos-quadro para 
bens adquiridos com frequência; 
e são claramente definidas as 
circunstâncias de activação das 
aquisições relacionadas com a 
resposta a calamidades.

O mesmo que para as 
intervenções moderadas,  mas 
existe um órgão, unidade ou 
equipa operacional responsável 
pela elaboração do quadro, e 
apoio ao utilizadores. Os custos 
de ciclo de vida são incluídos 
como elemento de custo na fase 
de adjudicação de um contrato 
de aquisição.

iv
. C

on
ta

bi
lid

ad
e 
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Marcação do 
orçamento para o 
clima

Classificação binária (s/n) 
centrada apenas em sectores-
chave Análise autónoma 
e ocasional (por exemplo, 
CPEIR), não integrada no 
IFMIS. Preparada pelo Min. do 
Ambiente/Alterações Climáticas 
ou por consultores externos.

Múltiplos níveis de relevância 
das alterações climáticas, 
alargados a todos os sectores da 
política de alterações climáticas.
Orientado pelo MdF, com 
assistência técnica do Min. do 
Ambiente/Alterações Climáticas. 
Potencialmente publicado como 
parte do orçamento anual. 
Exercício anual, alinhado com o 
IFMIS/Plano de Contas.

O mesmo que para as 
intervenções moderadas, mas 
alargado às administrações sub-
nacionais.
Informar sobre as afectações 
na política de alterações 
climáticas e sobre as afectações 
orçamentais.
Integrado no IFMIS (relatórios 
gerados em diferentes fases do 
ciclo orçamental anual).
Resultados publicados como 
parte da documentação 
orçamental ou relatório 
autónomo, que é examinado 
pelo parlamento e pelas OSC.
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 Gestão do 
desempenho 
informada pelo 
clima 
(CC-PEFA 12.1/12.2)

Os objectivos de desempenho 
de todos os programas que 
reivindicam relevância para 
as alterações climáticas 
incluem indicadores para a 
redução das emissões de GEE 
e do nível de produção para 
actividades que contribuem 
para a adaptação. A informação 
sobre o desempenho está 
disponível no orçamento ou 
na documentação de apoio 
submetida ao órgão legislativo.

O mesmo que para as 
intervenções simples, mas 
os objectivos de resultados 
incluem alguns indicadores 
relativos ao reforço da 
resiliência. Informações 
sobre o desempenho estão 
disponíveis no orçamento ou 
na documentação de apoio 
submetida ao órgão legislativo.

O mesmo que para as 
intervenções moderadas, 
mas todos os indicadores são 
coerentes com os estabelecidos 
na estratégia/plano nacional de 
alterações climáticas.

v.
 A

ud
ito

ria
 e

 a
va

lia
çã

o 

Auditorias/
avaliações verdes 
(CC-PEFA 13.1/13.2)

Foram efectuadas avaliações 
e auditorias rápidas dos 
programas relacionados com o 
clima pelo menos uma vez nos 
últimos três anos.

O mesmo que para as 
intervenções simples, mas 
alargado aos impostos, bem 
como aos programas de 
despesas. É definida uma 
metodologia específica para o 
trabalho de avaliação e auditoria.

O mesmo que para as 
intervenções moderadas, 
mas também com avaliação 
independente realizada de cinco 
em cinco anos, referindo-se 
às auditorias de desempenho. 
A avaliação ou auditorias 
estendem-se a programas e 
actividades que contribuem 
indirectamente para a adaptação 
e mitigação das alterações 
climáticas, a saber programas 
e actividades que prejudicam a 
política climática Os relatórios 
de auditoria ou avaliação são 
publicados e examinados pelo 
órgão legislativo. 

Participação 
dos actores de 
responsabilização 
sobre o orçamento 
para o clima 

As OSC efectuam uma análise 
das despesas climáticas 
com base nos documentos 
orçamentais. Uma comissão 
de alterações climáticas ou 
comissão de contas públicas 
no órgão legislativo examina as 
auditorias e avaliações relativas 
aos principais programas 
relacionados com o clima.

O mesmo que para as 
intervenções simples, mas as 
OSC também são consultadas 
nas auditorias e avaliações 
verdes. O MdF produz um 
orçamento cidadão para 
o clima. Uma comissão de 
alterações climáticas ou uma 
comissão de contas públicas 
no órgão legislativo examina as 
auditorias e avaliações relativas 
aos principais programas 
relacionados com o clima.

O mesmo que para as 
intervenções moderadas, mas 
as OSC participam na análise do 
desempenho dos orçamentos 
e programas relacionados com 
as alterações climáticas, por 
exemplo através de sondagens 
junto dos cidadãos. O órgão 
legislativo analisa relatórios 
de auditoria de despesas em 
sectores ou programas chave 
relacionados com o clima, bem 
como os resultados dos sistemas 
de marcação do orçamento para 
o clima. Emitem recomendações 
a serem implementadas 
pelo executivo. Examinam os 
resultados do PEFA Clima.
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Receitas (impostos 
sobre o carbono, 
sistema de 
comércio de 
emissões)  
(CC-PEFA 9.1)

As medidas fiscais existentes, 
tais como subsídios nos 
combustíveis fósseis, são 
revistas com o objectivo 
de reduzir as emissões. Os 
benefícios dos impostos 
ambientais (por exemplo 
sobre a desflorestação) são 
identificados e apresentados 
separadamente dos 
benefícios relacionados com a 
biodiversidade e a saúde.

O imposto ecológico existe 
(por exemplo, imposto 
sobre o carbono, sistema 
de comércio de licenças de 
emissão, impostos relacionados 
com a silvicultura) com uma 
abordagem parcialmente 
estruturada e sistemática para 
avaliar e priorizar o risco de 
conformidade. Os emissores de 
GEE e as entidades sujeitas a 
outros impostos estão registados 
numa base de dados. Parte da 
auditoria e das investigações 
planeadas foi concluída.

O mesmo que para as 
intervenções moderadas, mas 
com uma base de dados precisa 
e abrangente, e ligada à base de 
dados dos contribuintes. Existe 
um plano documentado para 
a melhoria da conformidade 
que compreende actividades 
de mitigação relativamente aos 
riscos elevados identificados 
no que respeita impostos 
relacionados com o clima 
(ecológicos). As auditorias e as 
investigações planeadas foram 
concluídas na íntegra, conforme 
pretendido. As sanções por 
incumprimento existem e são 
eficazes. Pelo menos algumas 
das receitas são usadas para 
financiar investimentos de 
adaptação.

Quadro para a 
descentralização 
fiscal responsiva ao 
clima  
(CC-PEFA 11.1-11.2)

O quadro jurídico e 
regulamentar estabelece 
claramente as competências 
e mandatos dos órgãos 
subnacionais relacionados com 
a mitigação e adaptação das 
alterações climáticas.

O mesmo que para as 
intervenções simples, mas a 
avaliação da implementação 
destes mandatos e competências 
foi realizada pelo menos uma 
vez durante os últimos três anos 
fiscais completos. 
As transferências condicionais 
relacionadas com as alterações 
climáticas estão associadas 
a objectivos alinhados com a 
estratégia nacional em matéria 
de alterações climáticas. Os 
órgãos subnacionais apresentam 
relatórios anualmente ao 
governo central sobre a 
utilização das transferências 
relacionadas com as alterações 
climáticas pela administração 
central.
 

O mesmo que para as 
intervenções moderadas, mas 
os recursos afectados aos órgãos 
subnacionais permitem-lhes 
executar as suas competências 
e mandatos relacionados com 
as alterações climáticas, a saber 
as  transferências condicionais 
relacionadas com as alterações 
climáticas associadas à 
estratégia nacional de alterações 
climáticas, ou transferências 
não condicionais parcialmente 
associadas a critérios 
relacionados com o clima ou, no 
caso de transferências baseadas 
no desempenho, as alterações 
climáticas fazem parte dos 
indicadores de desempenho. 

Fonte: Autores, com base no PEFA 2020, sempre que indicado 



A integração das alterações climáticas nos orçamentos e nas finanças 55

Bibliografia
ActionAid. 2020. Progressive Taxation Policy Brief: Carbon Taxes. 

ActionAid International Secretariat, Johannesburg. 

African Adaptation Initiative. 2018. Enhancing Action on Adaptation in 
Africa: Discussion Paper. AAI Technical Support Unit, Addis Ababa. 

Allen, R., Hemming, R.,and Potter, B. (Eds). 2013. International Handbook 
of PFM. London, Palgrave Macmillan

Bird, N. 2017. Budgeting for NDC Action: Initial Lessons from Four 
Climate-Vulnerable Countries. ODI, London.

Bird, N. and Granoff, I. 2016. National Monitoring Approaches for Climate 
Change Public Finance. ODI, London.

Bird, N. et al. 2013. Measuring the Effectiveness of Public Climate Finance 
Delivery at the National Level. ODI, London.

Bird, N. et al. 2016. Public Spending on Climate Change in Africa: 
Experiences from Ethiopia, Ghana, Tanzania and Uganda. ODI, 
London.

Burke, M., Hsiang, S.M. and Miguel, E. 2015. Global non-linear effect of 
temperature on economic production. Nature 527(12): 235–39. 

CABRI, 2021. Potential Implications of Covid-19 for Climate Change 
Expenditure.

Carbon Brief, 2020. The Carbon Brief Profile, South Africa. https://www.
carbonbrief.org/the-carbon-brief-profile-south-africa

Civil Society Budget Advocacy Group. 2020. Policy Brief on Climate 
Financing in Uganda. CSBAG, Kampala. 

Climate Bonds Initiative. 2017. Sovereign Green Bond Briefing. Climate 
Bonds Initiative, London.

Climate Scrutiny and Mokoro. 2017. Africa’s Public Expenditure on 
Adaptation. Mokoro Ltd, Oxford. 

Climate Scrutiny. 2019. Climate Change Impact Appraisal Manual.

Coalition of Finance Ministers for Climate Action. 2019. Fiscal Policies for 
Development and Climate Action. World Bank, Washington DC.

Coalition of Finance Ministers for Climate Action. 2020. Ministries of 
Finance and Nationally Determined Contributions: Stepping Up for 
Climate Action. World Bank, Washington DC.

Cottrell, J. and Falcão, T. 2018. A Climate of Fairness: Environmental 
Taxation and Tax Justice in Developing Countries. Vienna Institute for 
International Dialogue and Cooperation, Vienna.

Forni, L., Catalano, M. and Pezzolla, E. 2019. Increasing Resilience: Fiscal 
Policy for Climate Adaptation, in Fiscal Policies for Development and 
Climate Action. World Bank, Washington DC, 115–131. 

General Auditing Commission of Liberia. 2018. Auditor General’s Report 
on the Coastal and Marine Management Collaborative Audit. 
General Auditing Commission, Freetown. 

Global Commission for Adaptation. 2019. The Role of Domestic Budgets 
in Financing Climate Change Adaptation. WRI, Rotterdam and 
Washington DC.

Global Commission on the Economy and Climate. 2018. Unlocking the 
Inclusive Growth Story of the 21st Century: Accelerating Climate 
Action in Urgent Times. WRI, Washington DC.

IBP. 2018. Budgeting for a Greener Planet: An Assessment of Climate 
Change Finance Accountability in Bangladesh, India, Nepal, and the 
Philippines – Summary report. IBP, Washington DC. 

IIED (International Institute for Environment and Development). 2016. 
Decentralising Climate Finance tor Reach the Most Vulnerable. IIED, 
London. 

INTOSAI. 2019. 9th Survey on Environmental Auditing. International 
Organization of Supreme Audit Institutions, Vienna.

Klenert, D., Mattauch, L., Combet, E. et al. 2018. Making carbon pricing 
work for citizens. Nature Climate Change, 8(8): 669–677. 

Maestre-Andrés, S., Drews, S. and van den Bergh, J. 2019. Perceived 
fairness and public acceptability of carbon pricing: a review of the 
literature. Climate Policy, 19(9): 1186–1204.

Mokoro. Forthcoming. South African National Treasury Climate Budget 
Tagging: International Review. Mokoro Ltd, Oxford.

National Council for Sustainable Development. 2019. Addressing Climate 
Change Impacts on Economic Growth in Cambodia (CEGIM). National 
Council for Sustainable Development, Phnom Penh. 

Nicholson, K. and Bird N. 2020. Climate Budget Tagging: International 
Review. Unpublished report prepared for the South African National 
Treasury by Mokoro and One World.

OECD. 2020. Green Budget Tagging: Introductory Guidance & Principles. 
OECD, Paris.

OPM and Itad, 2017. Independent Evaluation of the African Risk Capacity, 
Annex C: Case Studies. e-Pact, Oxford.

PEFA. 2020. Despesa Pública e Responsabilidade Financeira: Quadro de 
Gestão das Finanças Públicas Responsivo ao Clima (PEFA Clima). 
PEFA Secretariat, Washington DC. 

Price. R. 2020. Lessons Learned from Carbon Pricing in Developing 
Countries. IDS K4D Helpdesk Report. University of Sussex, UK.

Steele, P. and Patel, S. 2020. Tackling the Triple Crisis: Using Debt Swaps to 
Address Debt, Climate and Nature Loss Post-Covid-19. IIED, London.

Steele et al. 2016. Budgeting for Sustainability in Africa: Integration of 
Pro-Poor Environment, Natural Resources and Climate Change to 
Achieve the Sustainable Development Goals. IIED, London.

Stockholm Environment Institute. 2009.The Economics of Climate Change 
in Kenya: Final Report. Submitted in advance of COP15. https://
www.weadapt.org/sites/weadapt.org/files/legacy-new/placemarks/
files/536cab11e30c2economies-of-cc-in-kenya.pdf

Stockholm Environment Institute. 2009. The Economics of Climate 
Change in Rwanda.  https://www.sei.org/publications/economics-
climate-change-rwanda/ 

Tumushabe, G., Muhumuza, T., Natamba, E., Bird, N., Welham, B. and 
Jones, L. 2013. Uganda National Climate Change Finance Analysis. 
ODI, London.

UNDP. 2012. Overview of Linkages Between Gender and Climate Change. 
United Nations Development Programme, New York. 

UNDP. 2015a. Climate Budget Tagging: Country-Driven Initiative in 
Tracking Climate Expenditure. United Nations Development 
Programme, New York. 

UNDP. 2015b. A Methodological Guidebook: Climate Public Expenditure 
and Institutional Review (CPEIR). United Nations Development 
Programme, New York. 

UNDP. 2015c. Budgeting for climate change; how governments have 
used national budgets to articulate a response to climate change: 
Lessons Learned from over Twenty Climate Public Expenditure and 
Institutional Reviews. United Nations Development Programme, 
New York. 

https://www.carbonbrief.org/the-carbon-brief-profile-south-africa
https://www.carbonbrief.org/the-carbon-brief-profile-south-africa
https://www.weadapt.org/sites/weadapt.org/files/legacy-new/placemarks/files/536cab11e30c2economies-of-cc-in-kenya.pdf
https://www.weadapt.org/sites/weadapt.org/files/legacy-new/placemarks/files/536cab11e30c2economies-of-cc-in-kenya.pdf
https://www.weadapt.org/sites/weadapt.org/files/legacy-new/placemarks/files/536cab11e30c2economies-of-cc-in-kenya.pdf
https://www.sei.org/publications/economics-climate-change-rwanda/
https://www.sei.org/publications/economics-climate-change-rwanda/


56 Orçamentação e financiamento inclusivos para as alterações climáticas em África

UNDP. 2017. Hard Choices, Integrated Approaches – A Guidance 
Note on Climate Change Financing Frameworks. United Nations 
Development Programme, New York. 

UNDP. 2019. Climate Change Knowing What You Spend: A Guidance Note 
for Governments to Track Climate Finance in Their Budgets. United 
Nations Development Programme, New York. 

UNFCCC Standing Committee on Finance. 2018. 2018 Biennial 
Assessment and Overview of Climate Finance Flows. UNFCCC, Bonn. 

Vogt-Schilb, A., Walsh, B., Feng, K. et al. 2019. Cash transfers for pro-
poor carbon taxes in Latin America and the Caribbean. Nature 
Sustainability, 2(10): 941–948.

Whitley S. and van der Burg, L. 2015. Fossil fuel subsidy reform in sub-
Saharan Africa: From rhetoric to reality. New Climate Economy, 
London and Washington DC.

World Bank. 2020. Climate Change Expenditure Tagging: An Overview of 
Current Practices. World Bank, Washington DC. 

Yanda, P., Mushi, D., Issa Henku, A., Maganga, F., Minde, H., Malik, N., 
Kateka, A., Bird, N. and Tilley, H. 2013. Tanzania National Climate 
Change Finance Analysis. ODI, London.

Zambia Climate Change Network and Caritas Zambia, 2015. Climate 
Change Adaptation Finance In Zambia: A Call to Transparency and 
Accountability. Prepared for the Adaptation Finance Accountability 
Initiative (AFAI) June 2015. Oxford, Oxfam.



A integração das alterações climáticas nos orçamentos e nas finanças 57

Anexo A: Indicadores do PEFA Clima 
Os indicadores de GFP (CRPFM) responsivos ao clima estão 
alinhados com o quadro do PEFA existente e destinam-se 
a reflectir o mapeamento das práticas de GFP e avaliação 
das instituições, processos e sistemas de GFP normalmente 

levados a cabo durante um processo de avaliação padrão do 
PEFA, A maioria dos aspectos encontram-se abordados neste 
relatório.

Indicadores Dimensões

CRPFM–1 Alinhamento do orçamento com as 
estratégias para as alterações climáticas

CRPFM–1.1 Alinhamento do orçamento com as estratégias para as alterações 
climáticas 

CRPFM–2 Rastreio das despesas relacionadas 
com o clima

CRPFM–2.1 Rastreio das despesas relacionadas com o clima

CRPFM–3 Circular do orçamento CRPFM–3.1 Circular do orçamento

CRPFM–4 Escrutínio pelo órgão legislativo CRPFM–4.1 Escrutínio do orçamento pelo órgão legislativo

CRPFM–4.2 Escrutínio dos relatórios de auditoria e avaliação pelo órgão 
legislativo

CRPFM–5 Gestão de investimentos públicos 
responsiva ao clima

CRPFM–5.1 Disposições relacionadas com o clima no quadro regulamentar para 
a gestão dos investimentos públicos

CRPFM–5.2 Selecção de projectos relacionados com o clima

CRPFM–5.3 Disposições relacionadas com o clima para a avaliação de projectos

CRPFM–5.4 Relatórios das entidades responsáveis pela implementação

CRPFM–6 Gestão de ativos não financeiros 
responsiva ao clima

CRPFM–6.1 Gestão de ativos não financeiros responsiva ao clima

CRPFM–7 Passivos relacionados com o clima CRPFM–7.1 Riscos fiscais relacionados com o clima

CRPFM-7.2 Dívidas e garantias relacionadas com o clima

CRPFM–8 Aquisições públicas responsivas ao 
clima

CRPFM–8.1 Quadro para aquisições públicas responsivas ao clima

CRPFM-8.2 Operações para aquisições públicas responsivas ao clima

CRPFM-8.3 Monitorização das aquisições públicas responsivas ao clima

CRPFM-8.4 Relatórios sobre aquisições públicas responsivas ao clima

CRPFM-9 Administração das receitas 
responsiva ao clima

CRPFM–9.1 Gestão, auditoria e investigação fiscal relacionada com o clima

CRPFM–9.2 Atrasos fiscais relacionados com o clima

CRPFM–10 Conformidade das despesas 
relacionadas com o clima

CRPFM–10.1 Eficácia dos sistemas de controlo

CRPFM–10.2 Auditoria de conformidade das transacções

CRPFM–11 Quadro para a descentralização 
fiscal responsiva ao clima

CRPFM–11.1 Disposições para a descentralização fiscal responsiva ao clima

CRPFM-11.2 Transferências fiscais responsivas ao clima

CRPFM-11.3 Acordos de GFP responsivas ao clima aplicados por governos 
subnacionais

CRPFM–12 Informações relacionadas com o 
clima nos planos de desempenho

CRPFM–12.1 Informações relacionadas com o clima nosrelatórios de 
desempenho

CRPFM–12.2 Informações relacionadas com o clima nos relatórios de 
desempenho

CRPFM–13 Avaliação do desempenho 
relacionada com o clima

CRPFM–13.1 Avaliação das despesas relacionadas com o clima

CRPFM–13.2 Avaliação dos impostos relacionados com o clima

CRPFM–14 Resultado das espesas para as 
actividades climáticas

CRPFM–14.1 Resultado agregado das despesas relacionadas com o clima

CRPFM–14.2 Resultados da composição das despesas relacionadas com o clima

Fonte: PEFA (2020). Quadro de Gestão das Finanças Públicas Responsivo ao Clima (PEFA Clima)
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