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ACRÓNIMOS

AfDB Banco Africano de Desenvolvimento Negócios como de costume

BAU

Pacote de Melhoria das Ações Climáticas Conferência das Partes da UNFC-

CC Doença de Coronavírus de 2019 Resiliência Climática Economia Verde 

Comité de Ajuda ao Desenvolvimento

CAEP Pacote de Melhoria das Ações Climáticas

COP Conferência das Partes da UNFCCC 

COVID-19 Doença de Coronavírus de 2019 

CRGE Resiliência Climática Economia Verde 

DAC Comité de Ajuda ao Desenvolvimento

DBSA Banco de Desenvolvimento da África Austral

DER

Délégation Générale à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes 

(Delegação Geral para o Empreendedorismo Rápido das Mulheres e dos 

Jovens)

BERD Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento

E&CC TWG
Grupo de Trabalho Temático sobre Ambiente e Mudança Climática Ambien-

tal, Social & Governança

ESG Ambiental, Social & Governança

FAPA Fundo de Assistência ao Sector Privado Africano

FNDA
Fonds National de Développement Agricole (Fundo Nacional de Desenvolvi-

mento Agrícola)

FONERWA Fonds Vert du Rwanda (Fundo Verde do Ruanda)

GCF  Fundo Clima Verde

GGCR
Ruanda Green Growth and Climate Resilience (Crescimento Verde e Resil-

iência Climática do Ruanda)

GGGI Instituto de Crescimento Verde Global

GHG Gases de Efeito Estufa

INDC
Informação necessária para facilitar a Clareza, Transparência e Com-

preensão Contribuição pretendida determinada a nível nacional

IPCC Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas

LT-LEDs Estratégias de Desenvolvimento de Baixas Emissões a Longo Prazo

LT-LEDs Monitorização, Relatórios e Verificação

MRV Prazo Monitorização, Relatórios e Verificação

MSMEs Micro, Pequenas e Médias Empresas

MTCO2e Toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente

NAPs Plano Nacional de Adaptação

NAPAs Programa de Acção Nacional de Adaptação 

NDCs Contribuições determinadas a nível nacional

NDC-P Parceria NDC

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

RMS Estados membros regionais de África

SDGs Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

PME Pequenas e Médias Empresas

UNFCCC Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas

USD Dólar dos Estados Unidos da América
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MENSAGENS-CHAVE

 
As economias africanas continuam a mostrar resiliência e 

tenacidade na adaptação aos choques, incluindo os impostos 

pelo peso crescente das alterações climáticas, exacerbados 

pela pandemia da COVID-19.  O PIB real em África deverá 

crescer 3,4% em 2021.1 Ruanda está a mudar para o transporte 

público eléctrico, Marrocos construiu a maior central solar do 

mundo, Cabo Verde está a alavancar a sua economia azul, e 11 

países africanos estão a colaborar na construção da Grande 

Muralha Verde no Sahel, para citar alguns.

A apresentação das Contribuições Nacionais Determinadas 

(NDC) actualizadas por 38 dos 54 paísesafricanosem 26 de 

Outubro de 2021, e a análise de melhoramento da Parceria 

NDC mostra uma melhoria significativa na qualidade e 

ambição de reduzir as emissões, 2 embora os sistemas de 

Monitorização, Comunicação e Verificação (MRV)e os planos 

de investimento continuem a ser um desafio.3 A crescente 

ambiçãode reduzir os GEE reflecte-se no aumento das metas 

de redução entre 1% e 54%, com a meta média de redução a 

situar-se nos 42%.4 Mais sectores estão a ser considerados e os 

processos de tomada de decisão são cada vez mais inclusivos 

para as mulheres e para os jovens. No entanto, a maioria dos 

países não possui sistemas de MRV e os planos de investimento 

relacionados ao clima ainda são inadequados para cumprir as 

metas das NDCs.

Os governos africanos estão a empreender esforços no 

sentido de uma recuperação verde e industrialização para 

criar empregos, ao mesmo tempo que reduzem as emissões 

de carbono e aumentam a adaptação. Os investimentos estão 

estimados em 2 trilhões de dólares americanos nos próximos 30 

anos para atingir uma meta líquida de zero até 2050. No sector 

de energia, estima-se que a mudança para energias renováveis 

levará a uma queda nas emissões de carbono de 611 MtCO2e 

até 2050 e criará 3,8 milhões de novos empregos líquidos. 5As 

oportunidades de investimento em adaptação são significativas, 

já que as necessidades de investimento variam de 259 a 407 

bilhões de dólares entre 2020 e 2030.6 

Os países desenvolvidos contribuem com 50% dos fluxos de 

financiamento climático, mas estão a ficar aquém dos seus 

compromissos anuais de 100 mil milhões de dólares com os 

países em desenvolvimento.7,8 Houve apenas um aumento 

marginal de 3% na parte dos fluxos de financiamento climático 

para a África, dos quais a adaptação representa 41% contra uma 

meta de 50% estabelecida pelo Acordo de Paris. 9,10Entre 2010 e 

2019, a atenuação e o sector energético receberam 48% e 26% 

do total dos fluxos financeiros, respectivamente.11

Há disparidades na capacidade dos países africanos de 

atrair financiamento climático, uma vez que as condições de 

investimento variam em todo o continente. Os países mais 

vulneráveis e menos desenvolvidos tendem a receber menos 

financiamento e são menos propensos a ter a estrutura 

institucional e política necessária para atrairfinanciamento 

para o clima.12 Os países que recebem mais financiamento 

criaram políticas nacionais claras, regulamentos de investimento, 

fundos nacionais de financiamento climático, várias entidades 

nacionais acreditadas, autoridades para coordenar a agenda 

climática, e títulos verdes, entre outros.

Os países precisam de apoio personalizado para aumentar a 

sua capacidade de mobilizar e diversificar o financiamento, 

desbloqueando o financiamento privado em colaboração 

com a economia real de África. Plusieurs bonnes pratiques et 

solutions existantes peuvent être mises à l’échelle, notamment 

le mécanisme du secteur privé du Fonds vert pour le climat 

pour investir dans les entreprises vertes, les Contributions 

incluindo o Fundo para o ClimaEcológico (GreenClimateFund), o 

mecanismo do sectorprivado para investir em negócios verdes, 

Contribuições Localmente Determinadas (LDCs) com empresas 

locais, instituições semi-públicas, tais como fundos soberanos, e 

mecanismos de garantia. 

O desenvolvimento de apoio personalizado e a liberação 

de financiamento privado requerem o fortalecimento 

das instituições internacionais, regionais e locais e o 

envolvimento do sector privado  através da definição de 

programas técnicos nos níveis regional, sub-regional, nacional 

e local e adaptados às necessidades e contextos específicos dos 

vários países.
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As alterações climáticas perturbarão fundamentalmente o nosso 

modo de vida e afectarão mais as regiões mais pobres, uma vez 

que as temperaturas globais poderão atingir ou exceder 1,5 graus 

Celsius acima dos níveis pré-industriais nos próximos 20 anos, 

quebrando a meta estabelecida no acordo de Paris. Embora a 

África seja o continente menos resistente e mais vulnerável às 

alteraçõesclimáticas, ospaíses já se empenharam em várias acções 

de adaptação. Eles precisam de um apoio mais personalizado  e 

adaptado às suas necessidades e de um envolvimento mais forte 

dos actores privados.

A COVID-19 exacerbou a urgência da crise climática em África, 

atrasando os ganhos de desenvolvimento e transferindo recursos 

para a crise de saúde pública; contudo, a pandemia também 

oferece uma oportunidade única para o continente assegurar um 

futuro verde, resiliente e sustentável.  

Em 2020, o PIB africano contraiu 2,1%. Em 2021, empurrou mais 

39 milhões de africanos para a pobreza extrema. O rácio dívida/PIB 

deverá subir 10 a 15 pontos percentuais no curto a médio prazo,13 

reduzindo o espaço fiscal disponível para que os países invistam na 

recuperação verde. No entanto, à medida que os governos mudam a 

sua atenção da COVID-19 para a recuperação económica, as escolhas 

que fazem irão influenciar a trajectória do continente em termos de 

emissões, resiliência e biodiversidade durante as próximas décadas. Os 

governos africanos enfrentam uma oportunidade única de colocar as 

suas economias no caminho certo para atingir emissões líquidas zero 

até 2050.

Os recentes NDCs dos países africanos estão a confirmar o 

compromisso do continente em reduzir as suas emissões de 

carbono. 

13  Banco Africano de Desenvolvimento, African Economic Outlook 2021. Da Resolução da Dívida ao Crescimento: O Caminho em Frente para África, 202117 Ibid.

18 African Development Bank, African Economic Outlook 2021. From Debt Resolution to Growth: The Road Ahead for Africa, 2021

RESUMO EXECUTIVO
O RESUMO DO IMPACTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS EM ÁFRICA Figura 1: Visão geral do principal impacto das alterações climáticas em África

16 
Os 20 países mais vulneráveis às 
alterações climáticas estão em África

Num continente onde a maior parte  
da produção agrícola é alimentada 
pela chuva, o aumento da temperatura 
e a diminuição da precipitação 
aumentarão o risco de falhas 
catastróficas das culturas,  
insegurança alimentar e fome

+3,6 Aumento de Celsius 
temperatura mediana

Subida do nível 
do mar

Seca Inundações 
fluviais

Ciclones Perturbação de 
precipitação

A alteração dos padrões de 
precipitação é suscetível de 
alterar as localizações geográficas 
adequadas para a transmissão de 
doenças que possam ter impacto 
no tipo e frequência dos surtos 
de doenças, tais como a malária, a 
dengue e a cólera

O aumento da temperatura dos 
oceanos e a subida do nível do 
mar irão expor as comunidades 
costeiras a inundações, 
salinização das terras aráveis, e 
insegurança alimentar. 
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VISÃO GERAL DO PROGRESSO E DAS MUDANÇAS 
NAS NAÇÕES UNIDAS EM ÁFRICA 

Figura 2: Visão geral da apresentação de NDC, PNAI e LT-LEDs  

em África 14

Todos os países africanos apresentaram os seus primeirAs 

NDC, e 38 dos 54 países apresentaram os seus NDC15 

actualizados a 26 de Outubro de 2021, sinalizando o seu 

compromisso no combate às alterações climáticas.16 No 

entanto, menos progresso é observado nas estratégias de 

Desenvolvimento de Longo Prazo de Baixa Emissão de Gases 

com Efeito de Estufa (LT-LED) e nos Planos Nacionais de  

 

 

Adaptação (PNAI), com duas e sete submissões, 

respectivamente.  Várias barreiras atrasam a apresentação 

destes documentos, incluindo capacidade limitada para 

desenvolver medidas de adaptação e sistemas inadequados para 

recolher, analisar e prever cenários de impacto de adaptação, 

uma vez que muitos países usam avaliações de probabilidade 

para orientar o planeamento da adaptação.17Apesar dos desafios, 

44 países começaram a desenvolver os seus PNAI, sublinhando a 

prontidão para melhorar as metas de adaptação, e 12 começaram 

a elaborar os seus LT-LEDs.18,19 
 

Globalmente,ospaísesafricanosreforçaram a qualidadee as 

ambiçõesdosseusNDC actualizados em comparação com a 

sua primeira apresentação, tal como declarado pela análise 

de melhoria da Parceria NDC. No entanto, apresentam 

níveis de melhoria variados. Uma sólida recolha de informação 

e avaliações climáticas, bem como o processo inclusivo de 

actualização das NDC nos temas de mitigação e adaptação, 

levaram à profundidade das metas e planos de acção climática 

observados nas NDC actualizados. Os parágrafos seguintes 

discutem o progresso feito na mitigação, adaptação e questões 

transversais. Esta síntese ancora em 20 países e destaca alguns 

países que melhoraram as suas metas de mitigação, adaptação e 

ambições nos seus NDCs.20 
 

MITIGAÇÃO  

A maioria dos países melhorou a sua recolha de dados e 

avaliações, levando ao aprimoramento das metas de mitigação e 

das ambições de redução das emissões de GEE. Em comparação 

com as metasdemitigaçãoanteriores, sãodesenvolvidasmetas 

actualizadas apartir de análisesexaustivas do cenário Business 

as usual (BAU) para o estabelecimento de metas e custos de 

mitigação. Tais estimativas têm permitido aos países aumentar  

 

 

as suas metas e cobertura sectorial, explorar oportunidades de 

mitigação e desenvolver planos de ação. Além disso, a maioria 

dos países elaborou as suas ambições, metas e atividades para 

cumprir as metas, e designou instituições específicas para 

implementação.

Tabela 1: Visão geral do aumento das ambições de redução das 

emissões de GEE  
 

PAÍS

INDCS OU 
PRIMEIRO 
NDCS AM-
BIÇÃO GHG

AMBIÇÃO 
NDCS GHG 
ATUALIZADA

DIFERENÇA 
DE AMBIÇÃO

CONDUZIR MOD-
ELAGEM BASEADA 
EM CENÁRIOS E 
METAS DE CUSTO

Benim 16.2% 20.2% 4.0%  

Burkina Faso 18.2% 29.4% 11.2% √

Camarões 32.0% 35.0% 3.0% √

Chade 89.2% 19.8% -69.4% √

Eswatini  19.0% 19.0%  

Etiópia 64.0% 68.8% 4.8% √

Gâmbia 45.7% 49.7% 4.0% √

Libéria 10.0% 64.0% 54.0%  

Malawi 50.0% 51.0% 1.0% √

Mali 31.6% 40% 8.4%  

Marrocos 41.0% 45.5% 4.5%  

Namíbia 89.0% 91.0% 2.0% √

Nigéria 45.0% 47.0% 2.0% √

Ruanda 38.0% 38.0% √

São Tomé e Príncipe 24.0% 27.0% 3.0%

Seychelles 29.0% 26.4% -2.6%  

Somália 30.0% 30.0% √

África do Sul** 12-32%  

Zâmbia 40.0% 40.0% 0.0% √

Zimbabué 33.0% 40.0% 7.0% √

 

 

14  UNFCCC, NDC National Registry, 2021, CDKN, LDC Briefing  

 NAPs, n.d., UNFCC, NAP Progress Publication, 2020  

15  Excepto a Líbia 
 
16  UNFCCC, NDCRegisto Nacional, 2021  

17  CDKN, LDC Briefing NAPs, n.d.

18  UNFCCC, Publicação NAP Progress, 2020 

19  GGGI, serviços da GGGI no apoio ao desenvolvimento do LT-LEDS, 2020 

20  A síntese não cobre todos as NDCs atualizados e dá exemplos para alguns dos países como ilustrações

**África do Sul: passou das metas baseadas na BAU para 2020 e 2025 em termos do Acordo de Cancun 

ao abrigo da UNFCCC para um intervalo de metas de nível fixo ao abrigo do Acordo de Paris. As emissões 

anuais de GEE da África do Sul estarão na faixa de 350-420 Mt de CO2-eq. A faixa superior da meta em 

2030 foi reduzida em 32%, e a faixa inferior em 12%.

NAP submetido

Desenvolver o PNAI

LT-LEDs submetidos

Desenvolvimento de LT-LED
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ADAPTAÇÃO 

As NDC actualizados mostram que a maioria dospaísesmelhorou as metas de adaptação 

através de análises quantitativas, aumentou o âmbito sectorial e alinhou as metas com as 

políticas climáticas nacionais. Isto apoia o actual enfoque continental para equilibrar a acção 

climática de mitigação e adaptação, dada a vulnerabilidade do continente às alterações climáticas.21 

Quadro 2: Exemplos de países que melhoraram os seus planos de adaptação 

Ruanda 

Elaboração de metas sectoriais, descrevendo intervenções específicas e entidades 

responsáveis pela acção climática. O Ruanda também incluiu estimativas de 

financiamento, programas de investimento, co-benefícios de mitigação e o 

alinhamento com os ODS. Além disso, os planos de adaptação discutidos ligam-se à 

política nacional de acção climática de longo prazo, a Estratégia de Crescimento Verde 

e Resiliência Climática (GGCRS), mostrando um forte alinhamento entre as NDCs e 

as estratégias de longo prazo do país.

Etiópia

Desenvolveu uma linha de base de adaptação detalhada para cada meta de adaptação 

e identificou intervenções para implementação e monitoramento dos objetivos de 

adaptação. Esta é uma melhoria em relação aos primeiras NDC, que não tinham uma 

linha de base quantificada indicando a análise quantitativa da melhoria no espaço 

climático.

Nigéria

Ampliou o âmbito dosNDCs cobrindo osectorderecursoshídricose outras soluções 

baseadas na natureza não incluídas nos primeiras NDCs. Os novas NDCs também 

incluem a economia circular e a gestão de resíduos na Nigéria. Além disso, a Nigéria 

publicou em Junho de 2020 o seu quadro do plano de adaptação, que destaca a 

importância das abordagens sectoriais aodesenvolvimentoe visa alinhar oprocesso do 

PNAI com as políticas existentes.

TRANSVERSALIDADE 

Os países fortaleceram os seus NDCs atualizados através de um processo inclusivo de recolha 

de informaçõesclimáticas e referência a diversosatoresem seusplanosdeimplementação. As 

NDCs atualizados mostram que os países se alinham com as normas de Informação para Clareza, 

Transparência e Compreensão (ICTU). Assim, eles aumentaram a sua transparência na modelagem, 

21  UNFCCC, Updated RwandaNDCs, 2020
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abordagens de planeamento e suposições na avaliação climática e na ação climática.22Além disso, a maioria das NDC 

actualizados indicam o envolvimento de diversos intervenientes no processo de revisão, incluindo consultores a nível 

sectorial e grupos de trabalho a nível local. 23Nos planos de implementação, as NDCs destacam a necessidade de 

envolver os jovens e as mulheres na ação climática.241 

Tabela 3: Exemplos de países que melhoraram os planos transversais 

Namibia 

Planos para estabelecer um grupo de trabalho de gênero, clima e gestão de risco para garantir 

a inclusão desses grupos nas ações e discussões climáticas. ANamíbia também prevê o 

desenvolvimento de um Modelo Nacional de Avaliação de Emprego Verde que mede indicadores-

chave de desenvolvimento, tais como PIB, empregos, habilidades, distribuição de renda e 

desigualdade de gênero durante a implementação das NDCs.

Seychelles 

Pretendeconstruiracapacidadedosjovens emtorno daação climática,integrando conteúdos de 

mitigação e adaptação climática em instituições de educação formal e informal. As Seychelles 

planeia fazer parceria com a Universidade de Seychelles, escolas pós-secundárias e programas 

informais de educação sobre climáticas para o público, empresas e grupos religiosos para integrar os 

jovens na agenda de avaliação climática.

Ethiopia 

Aspira a recolhar dados climáticos desagregados que incluam mulheres e jovens na implementação 

das NDCs. Assim, a Etiópia acrescentou indicadores para facilitar a desagregação da recolhade 

dados climáticos. Porexemplo, na agricultura, a Etiópia pretende analisar a proporção de mulheres 

com funções de gestão nas iniciativas de irrigação. No sector da energia, o indicador analisa a 

percentagem de mulheres e jovens que participam no desenvolvimento e utilização de energias 

renováveis.

Apesar dos progressos alcançados, os países ainda enfrentam desafios no desenvolvimento de sistemas de MRV 

para acompanhar a ação e o progresso do clima, destacando a necessidade de desenvolvimento de capacidades 

neste campo. Os países estão em diferentes estágios de desenvolvimento de sistemas de MRV; a maioria não tem 

sistemas de MRV em vigor ou está em vias de os desenvolver. No entanto, alguns países melhoraramos os seus sistemas 

de MRV e alavancaram a sua governança nacional sobre mudanças climáticas para coordenar o monitoramento e a 

comunicação do progresso das ações climáticas. A maioria dos países destaca a necessidade de apoio para melhorar os 

seus sistemas de MRV para recolher dados climáticos em tempo real integrados com outros planos transversais, tais 

como os ODM e o financiamento.

24 UNFCCC, Namíbia Atualização dosCNDs, 2021

9

22  NDC Partnership Analytical tool, 2021

23  Entrevistas com os Stakeholders do Ruanda, 2021 

24  UNFCCC, Namíbia Atualização dosNDCs, 2021
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Tabela 4: Exemplos de países que melhoraram os sistemas e planos de MRV 

Libéria 

Desenvolveu uma entidade sob a Agência de Proteção Ambiental que contém 

um conjunto de ferramentas e protocolos de medição e monitoramento para 

medição, verificação e relatórios. O sistema MRV da Libéria incorpora atores 

e instituições-chave relevantes, como os inventários de emissões de GEE, 

ações de mitigação de GEE, financiamento climático e impactos climáticos para 

permitir o acompanhamento das ações e relatórios sobre mudanças climáticas.

Ruanda

O sistema nacional MRV ainda não está em funcionamento, mas planeia 

alavancar a plataforma do Grupo de Trabalho Temático sobre Meio Ambiente 

e Mudanças Climáticas (E&CC TWG) que tem supervisão técnica sobre a 

implementação das prioridades das mudanças climáticas para operacionalizar o 

MRV no nível nacional.

Burkina 

Faso

Finalizando o desenvolvimento do sistema MRV do país, que a GGGI está a 

apoiar com o financiamento da Suécia. O país reconhece a necessidade de 

capacitação e organiza formação em recolha de dados, análise e medição de 

emissões de gases de efeito estufa, assim como ações de mitigação e adaptação, 

para fortalecer o sistema nacional de MRV.25 Além disso, o processo de MRV do 

país está incluído no processo nacional de recolha de dados. 

Os planos de investimento relacionados com o clima ainda são inadequados nas NDC 

actualizados, impedindo a capacidade dos países de cumprirem as suas metas. Há uma 

necessidade crescente de planeamento de investimento climático e de elevar as ambições 

financeiras relacionadas ao clima a nível nacional nos países africanos. A maioria dos países não 

melhorou esse fator nos seus NDCs, apesar da importância do financiamento climático para a 

implementaçãodas NDCs eespecialmentepara a adaptação. Entretanto, alguns países melhoraram 

a mobilização do financiamento climático, como a Nigéria, Ruanda, Etiópia e Marrocos. 26  

Tabela 5: Exemplos de países que melhoraram os seus planos de investimento climático 

Nigéria Articula o envolvimento contínuo com o sector privado, investimentos climáticos 

e mecanismos financeiros inovadores para a ação climática, tais como o 

lançamento de uma obrigação soberana e bônus verdes corporativos, um bônus de 

infraestrutura de 15 anos pela NSP-SPV Power Corp Plc., o uso de instrumentos 

de garantia para desarmar investimentos de risco, e outros planos para envolver o 

apoio internacional ao financiamento climático.

Ruanda Desenvolveu o Fundo Verde do Ruanda, FONERWA (Fond Vert du Rwanda) em 

2012, desempenhando um papel vital no financiamento de projetos e programas 

de baixocarbono.ORuandatambémestá a participar do processodeParceria NDC, 

que tem atraído financiamento para o apoio à prontidão no desenvolvimento de 

uma série de projetos que visam o financiamento público e privado do clima.

Marrocos 
Credenciou quatro entidades para o Fundo Clima Verde, incluindo um banco 

que se tornou o primeiro banco comercial credenciado para mobilizar fluxos de 

financiamento climático. Marrocos está entre os 3 países que mais mobilizam o 

financiamento climático. O plano de investimento verde do Marrocos ancora a 

mobilização de fontes de financiamento nacionais, aumentando a alocação do 

orçamento nacional às mudanças climáticas, e a mobilização do sector privado 

através de investimentos atraentes. O plano inclui metas financeiras de longo 

prazo e uma carteira de projetos detalhada. 

25 GGGI, Reforço do sistema nacional de MRV do Burkina Faso: Capacitação das partes interessadas na recolha, processamento e análise de dados com kobotoolbox e kobocollect, 2021

26  UNFCCC, NigériaAtualização dosNDCs, 2021

Ruanda
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Além do planodefinanciamento e dosdesafiosdo sistema MRV, váriosdesafios-chave dificultam a 

atualização e a implementação das NDC. 

Tabela 6: Resumo dos principais desafios enfrentados pelos países africanos para desenvolver  

e implementar os seus NDC

DESAFIOS DESCRIÇÃO

Coordenação e 
Alinhamento

• Falta dealinhamento e integraçãodasalteraçõesclimáticas naspolíticas nacionais e 

sectoriais dificultam a implementação das NDC

• Há diferentes níveis de confusão quanto aos papéis e responsabilidades, o que 

impede o alinhamento das metas climáticas e da alocação financeira com as 

prioridades de desenvolvimento local

Desenvolvimen-
to de capaci-
dades e apoio 
técnico

• O conhecimento e a sensibilização inadequados sobre as alterações climáticas 

impedem os países africanos de mobilizar recursos, incluindo o desenvolvimento de 

projectos, propostas e acesso ao financiamento climático

• Sistemas insuficientes de monitorização e avaliação impedem os países africanos 

de fornecer dados quantitativos para informar as decisõese de desenvolver 

condutas atractivas de projectos climáticos para atrair investidores  

Intervenção 
política e 
procedimentos 
legais

• A ausência de políticas claras sobre as mudanças climáticas limita a 

capacidade dos países de planear e implementar a agenda climática, 

particularmenteodesenvolvimentodeNAPse Planos deAçãoNacionais de Adaptação 

(NAPAs) 

• Políticas inadequadas que imponham regulamentos ou ofereçam incentivos para 

que o sector privado se envolva em projetos 

Tecnologia

• A geração de informação climática, em particular a concepção e implementação de 

sistemas de alerta precoce para desastres climáticos, irá melhorar a prontidão dos 

países 

• 64% dos países relataram NDCs com metas e objetivos qualitativos indicando 
a necessidade de sistemas de recolha,27análise e armazenamento de dados para 

informar os tomadores de decisão e a implementação de NDCs

Fatores sócio-
económicos

• Alguns países afirmam que factores socioeconómicos como a pobreza e a taxa de 
alfabetização contribuem para o desafio de fazer progressos significativos nas 
NDC e manter a acção climática no topo da agenda política

• Assim, a ação climática não deve ir contra os esforços necessários para preservar e 
sustentar o desenvolvimento socioeconômico  

27   AfDB, Analysis of Adaptation Component of Africa’NDCs, 2020, Dalberg Interviews, 2021. UNFCC, Contribuições determinadas a nível nacional ao abrigo do Acordo de Paris, 2021

Plusieurs organisations, telles que la plateforme africaine pour les CDN (Africa NDC Hub) et ses 

partenaires, ont soutenu les pays africains dans le développement, la mise à jour et la mise en 

œuvre de leurs CDN. O Hub é um dos actores chave no espaço climático que reúne todos os acto-

res climáticos e serve como um pool de recursos para os Estados Membros Regionais Africanos 

(RMS) para a acção climática relacionada com o Acordo de Paris. O Hub, através dos seus par-

ceiros, apoia os países a coordenar actividades sectoriais tais como a promoçãodeacçõesclimáti-

casa longo prazo, a mobilização demeios para a implementação e a coordenação de parcerias e 

advocacia.

Fonte: Entrevistas de Dalberg, 2021. AfDB, Analysis of Adaptation Component of Africa’s NDCs, 2020. 
Entrevistas de Dalberg, 2021. UNFCCC, Contribuições determinadas a nível nacional ao abrigo do Acordo de 
Paris, 2021.
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África

Ásia

Europa

Américas

Não especificado

Oceânia
 

% de progressão das acções

% da progressão dos fluxos 

financeiros totais

FLUXOS FINANCEIROS CLIMÁTICOS  
EM ÁFRICA  
 
Globalmente, os fluxos de financiamento climático para os países em desenvolvimento estão 

a cair abaixo da meta, com aumentos marginais após o Acordo de Paris de 2015. Na COP15 

em 2009, os países desenvolvidos comprometeram-se a mobilizar coletivamente 100 bilhões de 

dólares por ano até 2020 para a ação climática nos países em desenvolvimento, com o objetivo 

estendido até 2025, seguindo o Acordo de Paris. Entretanto, os volumes de financiamento climático 

para cada anopós-2015foraminferioresa 100bilhõesdedólares, eosprojetos daOCDE que financiam 

volumes ficarão aquém da meta, mesmo em 202028.2 

De forma correspondente, os fluxos de financiamento climático para os países africanos 

aumentaram marginalmente desde 2015. A participação da África nos fluxos globais de 

financiamento climático aumentou de 23% (entre 2010 e 2015) para 26% (entre 2016 e 2019), 

o que representa um aumento de apenas 3%. Entre 2016 e 2019, os países africanos receberam 

cercade73milmilhõesdedólaresemfinanciamento dodesenvolvimento relacionado como clima, com 

uma média anual de cerca de 18 mil milhões de dólares.  

Figura 3: Percentagem do financiamento climático total por região em 2019 (em milhares de milhões 

de dólares) 

 

Fonte: OCDE293

34  https://www.oecd.org/newsroom/statement-from-oecd-secretary-general-mathias-cormann-on-climate-finance-in-2019.htm

35  Financement climatique fourni et mobilisé par les pays développés Tendances agrégées mises à jour avec les données de 2019 (OCDE, 2021)

36  Integral Consult (2021), Needs of African Countries Related to Implementing the UN Framework Convention on Climate Change and the Paris Agreement, Cairo. 

37  Ibid

No entanto, isto fica aquém das necessidades dos países africanos, uma vez que o Africa NDC 

Hub estima que oscustosdeadaptaçãosó entre 2020e2030variam entre pelo menos259e 407 

mil milhõesdedólares,representando umanecessidademédia anual entre 26 e 41 mil milhõesde 

dólares. As necessidades de mitigaçãosãotambémestimadasem cercade 715 milmilhõesde USD 

no mesmo período, com uma média anual de cerca de 71,5 USD. Além disso, os custos previstos 

de perdas e danos para África entre 2020 e 2030 variam entre 289,2 e 440,5 mil milhões de USD 

nos cenários de baixo e alto aquecimento (menos de 2 graus e mais de 4 graus de aumento da 

temperatura média global, respectivamente). Isto representa uma necessidade anual de perdas e 

danosquevariaentre28,9e44milmilhõesdedólares.Éimportantenotarqueestesvalorespodem não 

ser exaustivos, uma vez que se baseiam no custo total dos projectos ou nas necessidades financeiras 

comunicadas pelos países africanos e nos compromissos comunicados pelo Banco Africano de 

Desenvolvimento (BAD) ou por outras fontes de co-financiamento. Além disso, estes números 

podem ser subestimados devido aos desafios da disponibilidade de dados precisos.30.4

Figura 4: Necessidades anuais de financiamento climático na África versus financiamento anual 

recebido (em milhares de milhões de USD) 

 

 
 
   Fonte: Integral Consult315

Embora o financiamento da mitigação represente uma oportunidade para os países 

africanos transformarem o seu sector energético, existe uma necessidade urgente de mais 

financiamento para a adaptação, dada a vulnerabilidade do continente. Globalmente, a 

mitigação representou 59% do financiamento para o desenvolvimento relacionado com o clima 

Financiamento 

climático(18)

Necessidades de 

adaptação

Necessidades de 

mitigação

Necessidades de 

Perda e Danos

Valor mais baixo

Valor superior

28  https://www.oecd.org/newsroom/statement-from-oecd-secretary-general-mathias-cormann-on-climate-finance-in-2019.htm 

29 Climate Finance Provided and Mobilized by Developed Countries Aggregate trends updated with 2019 data (OCDE, 2021)

30  Integral Consult (2021), Needs of African Countries Related to Implementingthe UN Framework Convention on Climate Change andthe Paris Agreement, Cairo.

31  Ibid
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destinado aos países em desenvolvimento entre 2010 e 2019, enquanto a adaptação representou 

31%, com 10%em temas sobrepostos. Da mesma forma, o financiamento para a mitigação nos 

países africanos continua elevado, apesar do aumento do financiamento para a adaptação, com 48% 

do financiamento para a mitigação do clima, em comparação com 41% para a adaptação entre 2010 

e 2019. 

Figura 5: Percentagem do financiamento climático em África por tema entre 2010 e 2019 (em 

milhares de milhões de dólares)

Fonte: OCDE326

38   Financement climatique fourni et mobilisé par les pays développés Tendances agrégées mises à jour avec les données de 2019 (OCDE, 2021)

39   Financement climatique fourni et mobilisé par les pays développés Tendances agrégées mises à jour avec les données de 2019 (OCDE, 2021)

Semelhante às tendênciasglobais,o sectorenergético representa 24%do financiamento 

climático da África anualmente e 41% do financiamento de mitigação entre 2010 e 2019, 

apresentando tanto oportunidades como desafios.

Figura 6: Participação média anual do financiamento climático por sector e tema em África (em 

milhares de milhões de dólares)

 

Fonte: OCDE337

Quota média anual do financiamento climático 

por sector (em milhares de milhões de USD) - 

2010-2015Percentagem do financiamento climático total 

por tema entre 201-2019 (em milhares de 

milhões de dólares)

Quota do financiamento climático por tema entre 2010-2019 (em milhares de milhões 

de dólares)

Total dos fluxos financeiros climáticos por tema 

e sector (em milhares de milhões de USD) - 2010 

-2019

Adaptação Mitigação Transversalidade

Adaptação Mitigação Sobreposição

Mitigação Overlap

Abastecimento de Água e Saneamento

Transporte e armazenamento

Energia

Agricultura, Silvicultura, Pesca

Protecção Geral do Ambiente

Não atribuído/não especificado

Outros

32 Climate Finance Provided and Mobilized by Developed Countries Aggregate trends updated with 2019 data (OCDE, 2021)

33 Climate Finance Provided and Mobilized by Developed Countries Aggregate trends updated with 2019 data (OCDE, 2021)

Adaptação

Outros
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O foco global em energia limpa poderia apresentar oportunidades para os países africanos transformarem os seus sectores 

energético. Isto é particularmente importante dado os esforços de recuperação verde e industrialização verde que os governos 

africanos estão empreendendo após a pandemia da COVID-19, alinhados com o Plano de Ação de Recuperação Verde 2021-2028 da 

União Africana. Para catalisar a recuperação verde, os governos africanos precisam investir maciçamente em sectores com potencial 

para criar um volume significativo de empregos e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões de carbono para apoiar a transição justa. Um 

desses sectores é o sector energético, onde se estima que uma mudança para energias renováveis em segmentos chave da indústria 

transformadora africana levará a uma queda nas emissões de carbono de 611 MtCO2e até 2050 e criará 3,8 milhões de novos 

empregos líquidos. 34No entanto, os países africanos precisam de garantir que não se esquivam à adaptação, especialmente porque o 

continente está a suportar cada vez mais o peso das alterações climáticas, com alguns países a precisarem urgentemente de construir 

resiliência. 

No entanto, atrair o financiamento necessário depende significativamente dos interesses dos provedores globais de 

financiamento, dominados pelos membros do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD) e bancos multilaterais de 

desenvolvimento, que concentram os seus investimentos em países semelhantes e em temas semelhantes. O financiamento 

climático flui principalmente para países africanos de rendimento médio e está orientado para os sectores da energia, agricultura e 

água. 

Figura 7: Fluxos de financiamento climático das 5 principais instituições para os países africanos (em milhares de milhões de dólares)

 

Fonte: OCDE35

40 Climate Finance Provided and Mobilized by Developed Countries Aggregate trends updated with 2019 data (OECD, 2021)

11%

17%

8%

13% 

9%

Ouganda

Outros

Etiópia 
Quénia  

Costa do Marfim-

Marrocos

África do Sul  
Tunísia  
Egipto 

2%

58%

6% 
6% 
3% 

11%

4% 
4% 
6%

Instituições UE*

Banco Mundial

BAD

Alemanha  

França

34  McKinsey & Co, Africa’s Green ManufacturingCrossroads, Setembro 2021

35 Climate Finance Provided and Mobilized by Developed Countries Aggregate trends updated with 2019 data (OCDE, 2021)
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Fundos de investimento climático têm se desenvolvido nos últimos anos, fornecendo apoio financeiro 

climático mais especializado e focado nas necessidades dos países, como a adaptação. Entretanto, 

eles representam apenas 7% do total do financiamento climático, refletindo as persistentes lacunas de 

financiamentopara atender às necessidades de financiamento climático de muitos países africanos. 

Figura 8: Visão geral dos investimentos dos fundos de financiamento climático por sector, tema e países em África 

entre 2010 e 2019 (em milhares de milhões de dólares)

Fonte: OCDE369

As escolhas de investimento destes grandes fornecedores de financiamento climático são parcialmente 

explicadas pelas difíceis condições de investimento presentes em muitos países africanos, não obstante as 

diferenças regionais e nacionais. Fatores macroeconômicos como a estabilidade econômicae política, assim como 

osambientes regulatórios,afetam as decisões gerais de investimento, incluindo os investimentos em financiamento 

climático. Existem também micro factores que afectam os investimentos, incluindo a capacidade dos países para 

desenvolver propostas de projectos abrangentes e projectos bancáveis, estabelecer mecanismos financeiros 

eficazes, fornecer garantias de risco para os investidores e envolver activamente o sector privado na acção 

climátic.. 

Assim, existem disparidades na capacidade dos países africanos de mobilizar e atrair financiamento climático, 

sendo que os países relativamente mais vulneráveis recebem frequentemente menos financiamento 

climático do que os países relativamente menos vulneráveis. Uma matriz de vulnerabilidade-climato-

financiamento dos países africanos revela (4) categorias de países africanos:

36       Ibid

Fundos de financiamento climático 
- quota por sector 2010-2019 (em 
milhares de milhões de dólares)

Fundos de financiamento 
climático - partilha por tema 
2010-2019 (em milhares de 
milhões de dólares)

Fundos de financiamento climáti-
co - quota por país 2010-2019 (em 
milhares de milhões de dólares)

Energia

Agricultura

Protecção Geral do Ambiente

Outros

Adaptação

Mitigação

Sobreposição

África do Sul Nigéria Egipto RoA*

** Resto de África
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Tabela 7: Categorias de países com base na análise da matriz definanciamento climático e 

vulnerabilidade

Categoria A

Países que recebem FINANCIAMENTO MAIOR com relativamente MAIOR 

VULNERABILIDADE. Países como Marrocos, Egito, Tunísia e África do Sul 

recebemomaior financiamento, todos eles sãopaíses derenda médiacomsectores 

energéticos em desenvolvimento, sistemas financeiros sofisticados e à frente do 

jogo em termos de industrialização. Todos, exceto a África do Sul, são países do 

norte da África.

Categoria B

Países que recebem MÉDIO FUNDO com relativamente MÉDIO 

VULNERABILIDADE. Estes países incluem países como o Quénia, Etiópia, 

Tanzânia, Senegal, Uganda, Nigéria e Ruanda que são uma mistura de países de 

baixa renda e países de baixa renda média. Estes são geralmente países que estão 

a trabalhar para melhorar os seus ambientes de negócios e investimentos em 

ações climáticas equetambémestão a trabalhar paraummaiordesenvolvimento 

econômico. São, na sua maioria, compostos por países da África Oriental com 

algunspaísesda África Ocidental e Austral como o Senegal, Burkina Faso e Zâmbia.

Categoria C

Países que recebem Pequenos Financiamentos com relativamente BAIXA 

VULNERABILIDADE A MÉDIO VULNERABILIDADE. Estes países incluem Cabo 

Verde, Gabão, Gana,Camarões, Argélia,Lesoto eAngola. Sãonasua maioria países de 

rendimento médio de diferentes regiões de África, sendo alguns deles produtores 

de combustíveis fósseis. Alguns destes países, como o Gabão e Cabo Verde, 

começaram a aproveitar os seus recursos naturais para criar formas inovadoras de 

financiamento das suas acções climáticas.

Categoria D

Países que recebem Pequenos Financiamentos com relativamente MÉDIO 

A MAIORVULNERABILIDADE. Estes paísesincluemoChade,Guiné-Bissau, 

Sudão, Somália e Níger. Eles recebem menos anualmente, apesar de serem os 

mais vulneráveis às mudanças climáticas. São na sua maioria países de baixa renda 

com poucos países de renda média baixa, com os seus níveis de desenvolvimento, 

limitando a sua capacidade de investir nas mudanças climáticas. Alguns desses 

paísestambémestãoa lidar comoutrasprioridades,comoquestõesdesegurança 

eguerra,fazendocomque asmudançasclimáticas fiquematrás deoutrosdesafios 

prementes.

A JORNADA NDC DE ÁFRICA E O IMPERATIVO PARA 
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Figura 9: Fluxos de financiamento climático e análise de vulnerabilidade na África (2010-2019)

 

Fonte: OCDE37; Indice ND-GAIN 3810

 

4410 Financement climatique fourni et mobilisé par les pays développés Tendances agrégée mises à jour avec les données de 2019 (OCDE, 2021),  

 https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/METHODOLOGICAL_NOTE.pdf

A

Fi
na

nc
ia

m
en

to
 c

lim
át

ic
o 

an
ua

l m
éd

io
 (2

01
0 

-2
01

9)

Vulnerabilidade média (2010 - 2019)

B

C

D

baixa renda
médio baixo-rendimento

alto redimento

rendimento médio-alto

Algeria

Angola

Benin

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Camarões

Cape verde

República Centro Africana
Chad

ComorosCongo

Democratic Republic of the 
CongoCosta do Marfim

Djibouti

Egipto

Guiné Equatorial 

Eritrea

Etiópia

Gab…
Gambia

Ghana

Guiné
Guiné Bissau

Quénia

Lesoto

Liberi
a

Libia

Madagascar

Malawi

Mali

Mauritania
Mauritius

Marrocos

Mozambique

Namibia

Niger

Nigeria
Ruanda

São Tomé e Principe

Senegal

Seychelles
Serra Leoa

Somalia

África do Sul

Sudão

eswatini

Tanzania

Togo

Tunisia

Uganda

Zam…

Zimbabué

 -

 100,000

 200,000

 300,000

 400,000

 500,000

 600,000

 700,000

 800,000

 900,000

 1,000,000

 1,100,000

 1,200,000

0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7
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38  Universidade de Notre Dame, ND-GAIN Country Index, 2021. https://gain.nd.edu/our-work/country-index/rankings/ , https://gain.nd.edu/our- 

 work/country-index/methodology/
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Nestes diferentes grupos, os países que fizeram progressos e mobilizaram financiamento são 

países que desenvolveram os seus facilitadores de sistema (destacados na Figura 11 abaixo) para 

apoiar a implementação da sua estratégia de mudança climática através de muitas iniciativas.  

Quando se trata de mobilizar financiamento, os países desenvolveram várias soluções para melhor 

gerir o processo. No Norte da África, Marrocos tem quatro (4) entidades credenciadas com fundos 

climáticos globais como o Green Climate Fund (GCF), enquanto o Egito está dar mais empréstimosao 

sector privado através deparceriascom bancos.O Ruanda e o Benin estabeleceram fundos climáticos 

nacionais para coordenar os fluxos de financiamento climático. O Benin também acelerou a 

descentralização dos seus NDCs ao desenvolver uma contribuição determinada localmente (LDCs) 

com os seus governos locais, bem como com os atores locais privados. O país insular de Cabo Verde 

está a alavancar os seus recursos marinhos para desenvolver uma economia azul, e o Gabão na África 

Central está a utlizar os eus recursos naturais eestá a adotar soluções baseadas na natureza para 

enfrentar as mudanças climáticas. Na África Ocidental,a Nigéria emitiu obrigações verdes com o 

apoio de instituições financeiras locais e internacionais, enquanto a África do Sul está a aumentar a 

sua capacidade para emitir mais obrigações deste tipo.3911

Figura 10: Viabilizadores de sistemas que ajudam os países a atrair financiamento climático 

 

Fonte: Entrevistas, 2021

39  Lista não exaustiva de iniciativas e soluções desenvolvidas pelos países
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Assim, os países africanos necessitam de diferentes formas de apoio para desenvolver a sua 

capacidade de financiamento climático, dependendo da sua categoria e das necessidades 

específicas do país.  

Tabela 8: Mapeamento de soluções potenciais para cada categoria de países 
 

Categoria A

Países que recebem FINANCIAMENTO MAIOR com relativamente MAIOR 
VULNERABILIDADE.  Para estes países que atraem grandes financiamentos 
climáticos à custa de sectores financeiros robustos, a assistência na 
mobilização de financiamentosinovadores pode ser uma áreachavedeapoio.
Essespaíses pode beneficiar de assistência técnica nacriaçãoe no 
fortalecimento de sistemas fiscais de carbono, assim como de apoio na criação 
de mecanismos de comércio de créditos de carbono, além do fortalecimento 
dos sistemas nacionais de MRV.

Categoria B

Países que recebem MÉDIO FUNDO com relativamente MÉDIO 
VULNERABILIDADE. Estes países podem precisar de apoio adicional na 
construção de capacidade financeira e técnica, bem como de uma melhor 
coordenação para aceder aos fundos climáticos disponíveis. Isso inclui 
assistência no estabelecimento de instituições credenciadas nacionalmente 
com fundos climáticos globais, estabelecimento ou fortalecimento de fundos 
climáticos nacionais para melhor coordenar o financiamento climático, e 
desenvolvimento de parcerias mais fortes com atores locais e internacionais 
para ter acesso a financiamento mais concessional. 

Categoria C

Países que recebem Pequenos Financiamentos com relativamente BAIXA 
VULNERABILIDADE A MÉDIO VULNERABILIDADE. Estes países podem 
ter um potencial inexplorado para atrair financiamento climático. Portanto, 
o apoio pode ser necessário para impulsionar políticas estratégicas e marcos 
regulatórios que promovam a ação climática. Esse apoio poderia incluir o 
desenvolvimento de planos de investimento e implementação a partir das 
apresentações das NDCs, planos de ação de capacitação para aumentar a 
apropriação nacional da agenda climática, e o desenvolvimento de políticas 
nacionais para regular as mudanças climáticas. 

Categoria D

Países que recebem Pequenos Financiamentos com relativamente 
MÉDIO A MAIOR VULNERABILIDADE. Estes países estão a atrair o menor 
financiamento climático devido a factores de reforço como a instabilidade 
política, insegurança, mercados subdesenvolvidos e instituições fracas. Assim, 
podem necessitar de assistência externa através de plataformas e parcerias 
regionais que dispõem de mecanismos de absorção de riscos para incentivar 
os investimentos. Por exemplo, através do BAD, alguns países de baixa renda 
e países com problemas de segurança receberam financiamento aprovado do 
GCF para empreender projetos do sector privado (Desert to Power G5 Sahel 
Facility.40

Para desbloquear vários níveis adicionais de financiamento climático para atender às 

necessidades específicas do país, é imperativo diversificar as fontes de financiamento, 

liberando o financiamento privado.  Globalmente, estima-se que os fluxos privados 

cubram mais de 50% do financiamento climático, mas poderiam ser subestimados devido 

ao desafio de contabilizá-los, revelandoomaiorpotencialparaobterfinanciamento dosector. 

Grandesempresasdosector privado (principalmente multinacionais) têm se envolvido ativamente 

na conversa global e se têm se envolvido em iniciativas e mecanismos para impulsionar o acesso ao 

financiamento climático, tais como bônus verdes, parcerias entre governos e instituições financeiras 

para fornecer linhas de crédito verdes, o estabelecimento de fundos climáticos nacionais e 

o credenciamento de entidades do sector privado para acessar o financiamento climático 

diretamente. 

No entanto, os equivalentes africanos destes intervenientes privados afirmam que a conversa 

ainda não inclui suficientemente a economia real de África, principalmente informal, e as 

Pequenas e Médias Empresas (PME).  A adaptação, por exemplo, é um sonho impossível sem 

elas. Portanto, a inovação no envolvimento do sector privado tem de acontecer localmente. Isto já 

começou com alguns países africanos que desenvolvem PMDs em consultas directas com grupos 

e associações empresariais locais. Um relatório Dalberg havia identificado a falta de acesso ao 

financiamento climático como uma barreira fundamental que impede que as Micro, Pequenas 

e Médias Empresas (MPMEs) desempenhem um papel mais significativo na ação climática.29 

Assim, apesar de qualquer progresso que seja feito para as PMEs, se a economia real da África 

ou o sector informal, que domina o tecido económico do continente, não estiver envolvido, as 

contribuições do sector privado africano para a acção climática continuarão a ser limitadas. A 

África ainda não alavancou as fundações privadas, que representam apenas 0,33% do total dos 

fluxos de financiamento climático para o continente.30 E, no entanto, as fundações privadas estão 

mais propensas a investir através de subsídios, onde a necessidade da África foi identificada como 

significativa. 

O imperativo de assegurar que as plataformas de acção climática e os mecanismos de 

coordenação estejam ancoradosaonível do paísestende-se à necessidadedefinanciamento 

para seguir a mesma tendência através de instituições baseadas no país que envolvam o sector 

privado africano para melhor se alinharem com a sua capacidade de integrar a acção climática e 

abordar de forma inovadora estas necessidades. Muitos países africanos estão a criar e a reforçar 

instituições semi-públicas que desempenham o papel do sector privado, particularmente quando se 

trata de investir. É o caso, por exemplo, dos fundos soberanos e dos mecanismos de garantia para o 

sector privado, destacados noquadro 4 abaixo. Há um forteargumento parareforçar a capacidade 

dessas instituições de assumir uma lente climática muito forte através de abordagens e produtos de 

investimento, incentivos e compartilhamento de lições. 

40 https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/desert-power-g5-sahel-financing-facility-receives-150-million-green-climate-fund-46062

41 Increasing MSME access to climate finance, Dalberg Advisors and The Climate and Development Knowledge Network, Setembro de 2015

42 OCDE
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Tabela 9: Exemplo de instituições que utilizam as lentes climáticas para apoiar as Pequenas e Médias 

Empresas (PME)  

Região Exemplos de países

África do Norte

O Banco Nacional do Egipto, com um empréstimo do Banco 

Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), concede 

financiamento verde às PME do país 43

África Oriental

O Ascent Valley Fund II apoia as PMEs no desenvolvimento empresarial 

e industrial em vários sectores, incluindo o sector dos serviços 

financeiros, indústria transformadora e indústrias de processamento 

agrícola, ao mesmo tempo que promove a implementação de elevadas 

normas ambientais, sociais e de governação (ESG).44 

África do Sul

O Banco de Desenvolvimento da África Austral (DBSA) desenvolveu um 

mecanismo de financiamento do sector privado para o clima com o GCF, 

em 2018, para desarrolhar e aumentar a bancabilidade dos projectos 

climáticos de modo a atrair o investimento do sector privado.45

África Ocidental

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Agrícola do Benin (FNDA) 

fornece assistência financeira às PMEs agrícolas através de instituições 

financeiras. 46 

No Senegal, a Delegação Geral para o Empreendedorismo Rápido 

(DER) é outro fundo concebido para criar efeitos de arrastamento em 

diferentes sectores e ajudar a oferecer provas de conceitos e a reduzir o 

risco para o sector privado.47 

Em 2018, o Africa NDC Hub formou PMEs no Gana, Costa do Marfim e 

Nigéria no acesso ao financiamento climático48

Países Insulares

As Seicheles receberam uma subvenção do Fundo de Assistência ao 

Sector Privado Africano (FAPA) do BAD para financiar a assistência 

técnica às MPMEs da economia azul do país. O projecto ajuda as 

Seychelles a desenvolver o sector da biotecnologia marinha para 

promover a inovação e as oportunidades de emprego49

12  https://www.greenclimate.fund/project/fp09843 https://www.mfw4a.org/news/national-bank-egypt-supports-smes-100mln-ebrd-loan

44 https://www.avca-africa.org/newsroom/member-news/2021/ascent-announces-first-close-of-ascent-rift-valley-fund-ii/ 

45  https://www.greenclimate.fund/project/fp098

46 https://www.gouv.bj/actualite/979/financement-secteur-agricole-acces-credits-promoteurs-agricoles-desormais-realite/ 

47 https://www.ictworks.org/der-senegal-government-innovation/#.YXJ-6J5BxPY

48 Africa NDC Hub 2018, Cooperative Actions to SupportNDCImplementation in Africa - The AfricaNDCHub

49  AfDB 2020, GPN - Seychelles - Apoio ao Projecto de Assistência Técnica às Micro e Médias Empresas da Economia Azul (MSMEs) em Seychelles
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PRIORIDADES A CONSIDERAR PARA O  
ENVOLVIMENTO DO SECTOR PRIVADO NA  
ACÇÃO CLIMÁTICA
O envolvimento com as principais partes interessadas e parceiros em vários países africanos produziu  

temas-chave e motoresdemudança quepodem impulsionara agenda deacçãoclimática no que diz respeito  

à aceleração do envolvimento do sector privado.

Figura 11: Mapeamento dos factores de envolvimento e do apoio necessário para aumentar o envolvimento do sector privado 

 

CONHECIMENTO & 

SENSIBILIZAÇÃO

Fomentar o desenvolvimento do conhecimento e 

da sensibilização tanto dos atores privados como 

dos investidores para que compreendam como se 

envolver nas alterações climáticas 

1

Instituições regionais e sub-regionais para apoiar o desenvolvimento institucional 

a nível do país, e abordagens para co-criar com o sector privado, com igual enfoque 

na mitigação e adaptação para uma melhor mobilização de recursos e concepção de 

projectos e programas

INOVAR

Desenvolver I&D, soluções de financiamento 

adaptadas às necessidades dos atores e investidores 

privados e apoiadas por políticas e quadros 

regulamentares eficazes

2

Envolvimento directo com instituições a nível nacional para apoiar modelos 

empresariais do sector privado e intermediários privados com igual enfoque na 

mitigação e adaptação para melhorar a mobilização de recursos e o financiamento 

inovador

COORDENAR

Reforçar as plataformas de coordenação existentes 

para um melhor alinhamento de todos os 

intervenientes a nível regional, nacional e local

3
Envolvimento directo com instituições a nível nacional para apoiar modelos 

empresariais do sector privado, com um maior enfoque na adaptação para 

desenvolver abordagens de co-financiamento com o sector privado

MONITORIZAR E 

REPORTAR

Apoiar e reforçar as soluções de monitorização e 

informação para melhorar e acelerar a partilha de 

conhecimentos e dados para intervenções mais 

direccionadas e adaptadas

4

NÍVEL DE ENVOLVIMENTO E APOIOIMPULSIONADORES DE ENVOLVIMENTO

TEMAS TRANSVERSAIS

Apoio ao reforço das 

capacidades das instituições 

regionais e locais

Ampliar e replicar os fundos e 

soluções de investimento verdes 

existentes nas MPMEs

Esforços de desmarcação para investir 

no sector privado e em instituições 

financeiras baseadas no país 

Reforçar a Monitorização e 

Avaliação para avaliar investimentos 

e iniciativas, e o seu impacto no 

cumprimento do objectivo
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RESUMO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS E PRÓXIMOS PASSOS

O estudo confirmou e destacou várias áreas que necessitam de um maior enfoque de todas as partes interessadas envolvidas nas mudanças climáticas em África. Estas são 

as primeiras orientações que serão desenvolvidas com mais detalhes no relatório a ser publicado após a COP26:

1 Acelerar o desenvolvimento e a implementação de sistemas MRV, apoiando os países na criação de sistemas de recolha de dados climáticos, metodologias para  

 definir indicadores e mecanismos de coordenação para a implementação

2 Melhorar o planeamento de investimentos dos países e as ambições financeiras relacionadas com o clima, fornecendo assistência técnica e desenvolvendo   

 competências para melhorar a qualidade destes planos, especialmente em matéria de adaptação

3 Apoiar os governos africanos na consecução da sua recuperação verde, investindo cada vez mais em grandes projectos de energias renováveis e apoiando as   

 transferências de tecnologia

4 Aumentar os fluxos financeiros dos países desenvolvidos, especialmente no sentido da adaptação, apoiando o desenvolvimento de projectos financiáveis, com  

 base num número crescente de estudos de viabilidade e no desenvolvimento de competências de desenvolvimento de projectos e negócios

5 Aumentar as soluções e programas inovadores de financiamento em alinhamento com a capacidade dos países para mobilizar fundos, fornecendo   

 assistência técnica, desenvolvendo habilidades e envolvendo todos os atores.

6 Libertar e fomentar o envolvimento do sector privado para aumentar os fluxos de financiamento climático, ampliandoereplicandoos programas existentes,   

 fortalecendo os mecanismos de envolvimento do sector privado, aumentando os mecanismos de garantia, construindo capacidade e desenvolvendo o    

 envolvimento ao nível regional, nacional e local.

1  Perspectivas Económicas Africanas 2021 (Banco Africano de Desenvolvimento)

2  Números de países que apresentaram as suas NDCS actualizadas no momento da elaboração deste relatório

3  Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, Registo de Contribuições Determinadas a Nível Nacional 4 Não exaustivo, isto inclui uma amostra de 21 países como parte da  

 análise reforçada da Parceria NDCS

5  McKinsey & Co, Africa’s Green ManufacturingCrossroads, Setembro 2021 6 Ibid

7  https://www.oecd.org/newsroom/statement-from-oecd-secretary-general-mathias-cormann-on-climate-finance-in-2019.htm 8 Os 50% dos fluxos de financiamento climático referem-se ao   

 financiamento concedido pelos membros do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento, de acordo com os dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)

9  Dados da OCDE, parte dos fluxos de financiamento climático para a adaptação entre 2010-2019

10  Climate Finance Provided and Mobilized by Developed Countries Aggregate trends updated with 2019 data (OCDE, 2021) 11 Dados da OCDE

12 Ver detalhes na figura 10 e na tabela 1 deste relatório.
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