
 

 
 
 
 

PROJECTO DE PROGRAMA 

Integração das Alterações Climáticas no Orçamento e nas Finanças  

Evento Virtual de Aprendizagem e Intercâmbio entre Pares 

23-24 de Fevereiro de 2021 

O evento virtual de aprendizagem e intercâmbio entre pares é o primeiro numa série de eventos 

integrados no programa relativo à Orçamentação e Financiamento Inclusivos para as Alterações 

Climáticas em África (IBFCCA), que visa reforçar os elos entre as políticas relativas às alterações climáticas, 

o género e o processo orçamental. O evento virtual de dois dias proporciona uma plataforma para os 

técnicos de toda a África partilharem experiências sobre as abordagens para integrar as alterações 

climáticas nos sistemas de GFP, e os desafios enfrentados à luz da pandemia de Covid-19.  

Os países serão convidados a apresentar e partilhar ilações das suas respectivas iniciativas de integração 

das alterações climáticas, incluindo os planos para o futuro. 

Hora de 

Pretoria/ 

Harare  

Terça-feira, 23 de Fevereiro de 2021 

 

09:45-10:00 Teste de som e imagem  

 

10:00-10:05 Orientações para o diálogo 

 

por Priya Beegun, Directora de Comunicações, CABRI 

 

10:05-10:20 Alocução de boas-vindas por, 

Neil Cole, Secretário Executivo, CABRI 

 

Discurso de abertura por, 

Ulrika Åkesson, Especialista Líder de Políticas, SIDA 

 

10:20-11:05 Sessão 1: Integração das alterações climáticas no orçamento e nas finanças à 

luz da pandemia de Covid-19 

 

Discussão de abertura em painel, abrangendo, 

 O papel dos orçamentos nacionais no financiamento das alterações 

climáticas  



 Integração das políticas relativas às alterações climáticas e ao género na 

gestão das finanças públicas (GFP)  

 Implicações da pandemia de Covid-19 para a despesa e as reformas em 

matéria das alterações climáticas  

 Oportunidades para o alargamento de reformas inclusivas e sensíveis ao 

género no período de recuperação após a pandemia de Covid-19  

 

No painel: 

- Nana Yaw Minta Botwe, Chefe de Assistência Técnica e Apoio 

Orçamentário, Ministério das Finanças, Gana 

- Ulrika Åkesson, Especialista Líder de Políticas, SIDA 

- Fleur Newman, Ponto Focal do Género e Ponto Focal da Mulher, 

CQNUAC  

 

Moderador: Philipp Krause, CABRI 

 

 Intervalo de 10 minutos 

11:15-12:15 Sessão 2: Integração das alterações climáticas na preparação e aprovação do 

orçamento  

 

Apresentações pelos países, seguidas de perguntas e respostas.  

 

As apresentações incluirão: 

Benim: Associando as estratégias relativas ao clima à formulação do orçamento  

Moçambique: Apoio directo ao orçamento 

Gâmbia: fundo verde para o clima e o orçamento 

 

Comentador: Guiné e Lesoto 

 

Dinamizadora: Yacine Bio Tchane 

Assistida por Fréjus Lingue, CABRI  

 

12:15-13:15 Sessão 3a: PEFA Clima, ilições de Samoa 

 

No âmbito do programa PEFA, foi introduzido “PEFA Clima” em 2020 com um 

conjunto de indicadores suplementares para avaliar em que medida o sistema de 

GFP de um país está em condições de apoiar e fomentar a implementação das 

políticas do governo no domínio das alterações climáticas. Nesta sessão serão 

abordadas as ilações de Samoa, o primeiro país a pilotar o “PEFA Clima”. Isto 

reveste-se de importância acrescida, pois o “PEFA Clima” estende-se a vários 

países africanos. 

 

Apresentação de Feagaimaleata Tafunai - Maafi, Diretor-Presidente Adjunto, 

Ministério das Finanças, Samoa 

 



Apresentação por Richard Neves, Centro de Assistência Técnica Financeira do 

Pacífico (PFTAC), FMI 

 

Dinamizador: Guillaume Brule, Secretariado do PEFA  

 

12:15-13:15 Sessão 3b: Fiscalização do orçamento, responsabilização e ilações de África e 

da Ásia  

 

Apresentações em painel por organizações da sociedade civil em África e na Ásia, 

seguidas de debate 

 

Os apresentadores incluem: 

- George Osei-Bimpeh, Director de País, SEND (Ghana) 

- Ronald Mugobera, Assistente de Programa, CSBAG, (Uganda)  

- Tanjir Hossain, Líder-Resiliência Climática de Justiça (Bangladesh) 

 

Dinamizador: Delaine McCullough, IBP 

 

 Quarta-feira, 24 de Fevereiro de 2021 

 

09:45-10:00 Teste de som e imagem 

 

10:00-10:05 Boas-vindas e recapitulação do 1º dia  

 

10:05-10:20 Oportunidades para novas reformas de integração climática e uma recuperação 

verde após Covid-19 por, 

Jean Paul Adam, Director de Alterações Climáticas, Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, UNECA 

 

10:20-11:15 Sessão 4: Acompanhamento da despesa inclusiva relacionada  com o clima  

 

Apresentações em painel pelos países, seguidas de perguntas e respostas  

 

As apresentações incluem: 

-  Reformas no acompanhamento do orçamento climático por Alta Folsher 

-  Ruanda: Marcação do clima no orçamento por Theophile Dusengimana , 

Ministério do Ambiente 

-  Quénia: Marcação do clima nos orçamentos descentralizados e despesa 

relacionada com calamidades por Oluoch Odheng, Tesouro Nacional e 

Planeamento 

 

Comentador: Cote d’Ivoire 

 

Dinamizadora: Daisy Mukarakate, PNUD 

 



11:15-12:10 Sessão 5: Medidas de angariação de receitas para responder às alterações 

climáticas e iniciativas abrangentes para a sua integração 

 

Apresentações em painel, seguidas de perguntas e respostas. 

 

As apresentações incluem: 

África do Sul: Imposto sobre as emissões de carbono e iniciativas de energia 

verde por Sra Kuhle Mxakaza, Tesouro Nacional, África do Sul 

A perspectiva das provícias por Sr Jabu Moroko, Tesouro Nacional 

Nigéria: Obrigações verdes/ecológicas por Mrs Halima Bawa-Bwari, Ministério 

Federal do Ambiente  

Africa Risk Capacity (ARC): Seguro soberano por Rebeca Godoy, ARC 

 

Comentador: Seicheles  

 

Dinamizador: Paul Steele, IIED  

 

12:10-12:50 Sessão 6: Grupos de trabalho sobre o clima no processo orçamental  

 

Haverá sessões de trabalho em grupo onde os participantes terão a oportunidade 

para debater em grupos mais restritos os desafios e as oportunidades futuras para a 

integração das alterações climáticas nas finanças públicas. 

- Preparação do orçamento  

- Acompanhamento do orçamento 

- Fiscalização do orçamento 

 

Sessão 6a – Francês  

Dinamizadores: Fréjus Lingue e Yacine Bio Tchane  

 

Sessão 6b – Português  

Dinamizadores: Kit Nicholson e Egídio Cueteia 

 

Sessão 6c – Inglês  

Dinamizadores: Biniam Bedaso e Stephanie Allan 

 

Sessão 6d – Inglês  

Dinamizadores: Danielle Serebro e James Maraguri 

 

Sessão 6e – Inglês 

Dinamizadores: Alta Fölscher e Evarist Mwesigye 

12:50-13:15 Relatórios dos grupos de trabalho.  

Dinamizadora: Shanaz Broermann, CABRI 

 

Discurso de encerramento e passos seguintes por: 

Neil Cole, CABRI 



 


