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Introdução
Mais de uma década após a Declaração  
do Milénio e os oficialmente acordados 
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 
(ODM), o mundo deveria ter olhado  
mais profundamente para, pelo menos, 
metade das mulheres, homens e crianças 
no mundo que vivem em extrema pobreza. 
Infelizmente, uma combinação fatal de 
falta de compromisso político, uma crise 
económica global e, mais crucialmente, as 
alterações climáticas colocaram em perigo 
qualquer pequeno progresso que tem sido 
feito para garantir até mesmo os ODM 
minimalistas, até 2015.

Reconhecendo que as alterações climáticas 
não são só uma injustiça ambiental, mas 
também uma emergência humanitária e de 
desenvolvimento de proporções globais, os 
governos têm procurado formas de mitigar 
e de se adaptar ao impacto das alterações 
climáticas há mais de uma década. O 
financiamento, ou melhor a falta dele, têm 
provado ser um dos obstáculos a estas 
negociações.

No entanto, o maior resultado das 
negociações de Dezembro 2010 sobre o 
clima, em Cancún, foi a criação de um novo 
Fundo Climático Verde. O Fundo serve para 
receber e distribuir até 100 mil milhões de 
dólares (US$) por ano, a partir de 2020.

No entanto, uma estimativa do Banco 
Mundial coloca, só os custos de adaptação, 
no intervalo de 75-100 mil milhões de 
dólares/ ano. As ONG apontam que  
mais de 200 mil milhões de dólares por  
ano nas finanças públicas, novos e 
adicionais às actuais metas de ajuda ao 
desenvolvimento, são necessários para o 
adequado financiamento das necessidades 
de adaptação e mitigação.1

No meio de uma recessão económica  
em muitos países da OCDE, a questão 
candente é de onde virá este dinheiro. 
Muitos vêem o financiamento privado 
como única alternativa. Quando estiver 
totalmente transparente e devidamente 
regulamentado2, o financiamento privado 
pode de facto contribuir para servir essa 
necessidade, mas o seu objectivo final 
continua a ser a maximização do lucro e 
não o bem comum. De uma perspectiva de 
justiça e desenvolvimento, há uma 
necessidade indiscutível para o dinheiro 
público, que deve ser investido para servir 
o bem comum e, portanto, pagar uma parte 
significativa da conta das alterações 
climáticas.
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Agir já, introduzir o 
Imposto sobre Transacções 
Financeiras

Não há escassez de propostas de novos 
mecanismos que poderiam obter o novo 
dinheiro público para pagar essa conta.  
O Grupo Consultivo de Alto Nível da ONU 
sobre Financiamento das Alterações 
Climáticas reviu algumas dessas propostas 
no seu relatório.3 A CIDSE acredita que  
a escala e a natureza da resposta aos 
desafios das alterações climáticas, exigem a 
adopção de uma série de mecanismos 
inovadores que são dinheiro público, que 
podem gerar financiamentos adequados e 
que seguem o princípio do poluidor-
pagador. A CIDSE há muito que defende a 
introdução de um ITF, a ser usado para o 
desenvolvimento e para as alterações 
climáticas. Este artigo discute como deve 
ser regulado e alocado, com particular 
ênfase sobre a necessidade de fortes 
garantias sociais e ambientais.

A CIDSE promove o ITF, por três razões 
principais:
}  Conseguir urgentemente dinheiro 

necessário: O ITF é um mecanismo 
inovador que tem potencial para 
arrecadar cerca de 1,21% do PIB mundial, 

ou US$661,1 mil milhões,4 se introduzido  
a um ritmo de uma média de 0,05%.5 

Poderia gerar dinheiro suficiente 
necessário para enfrentar os desafios  
do clima e do desenvolvimento globais.

}  Estabilização dos mercados financeiros: 
Se for bem concebido, o ITF terá 
grande impacto sobre as categorias de 
negociação nos mercados financeiros que 
não têm nenhum valor acrescentado para 
a economia real. Contribuirá também para 
reduzir a especulação e para estabilizar 
os mercados financeiros.

}  Partilha dos encargos protegendo 
o bem comum: O ITF não tem custo 
adicional para o contribuinte médio, que 
está a assumir o custo das respostas às 
crises globais. O sector financeiro tem 
enormes proveitos da globalização. 
Através do ITF poderia contribuir para 
enfrentar os desafios globais, partilhar 
os encargos financeiros da crise global 
e contribuir para assegurar um futuro 
seguro e saudável para as pessoas e para 
o planeta.
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Recolha do ITF na prática: centralizada ou descentralizada?

Colecta centralizada: o imposto é cobrado no momento da liquidação, quer por sistemas 
electrónicos nas transacções, quer por Plataformas Centrais de Contraparte (PCC) ou por 
Depositários Centrais de Valores Mobiliários (DCVM) no caso de transacções Over-the-
counter (OTC). Embora a abordagem centralizada seja a mais eficaz, exigiria que todos os 
países importantes num fuso horário de negociação introduzissem um ITF e forçassem 
todas as transacções OTC a serem liquidadas através de PCC.

Colecta Descentralizada: qualquer residente numa jurisdição com ITF que faça uma 
operação, possa esta ser realizada no país ou no estrangeiro, fica legalmente devedor do 
ITF (“princípio pessoal”).11 O imposto é cobrado na conta do devedor fiscal e transferido 
para as autoridades fiscais pelo banco ou corretor, que coloca a respectiva ordem para 
a transacção (“tributação na fonte”). A abordagem descentralizada permitirá a países 
individuais ou a um grupo de países implementar um ITF como “pioneiros”, que poderia 
ser sistematicamente alargado na sua abrangência para outros países.
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Introduzir o ITF é fazível

Estudos feitos pelo Fundo Monetário 
Internacional6 e pela Comissão Europeia7 
em 2010, reconheceram a viabilidade de 
um ITF. O apoio político ao ITF está a ter 
crescimento progressivo. Na Cimeira dos 
ODM, em Setembro de 2010, o presidente 
francês Sarkozy e o primeiro-ministro 
espanhol Zapatero apelaram, entre outros, 
publicamente para o ITF. Posteriormente, 
ao apresentar as prioridades da presidência 
francesa do G20, o presidente Sarkozy 
reiterou a necessidade de um ITF para 
financiar o desenvolvimento e as alterações 
climáticas. Em Março de 2011, os 
chanceleres alemão e austríaco afirmaram 
a sua intenção de pedir ao grupo de países 
que utilizam a moeda Euro para aceitar 
este imposto.8 Em vários parlamentos 

nacionais, nomeadamente nos EUA e no 
Canadá, os representantes eleitos, tomaram 
a iniciativa de apresentar um projecto de 
legislação para ITF.9 O Parlamento Europeu 
apelou repetidas vezes à UE que considere 
seriamente a implementação de um ITF. 
Em Março de 2011, deu um passo maior ao 
apelar para um ITF da UE, no caso de o 
G20 não chegar a um acordo sobre 
implementação do ITF. A Comissão 
Europeia está actualmente a examinar um 
ITF, como uma fonte potencial de receita, 
com vista à sua futura proposta ( Junho 
2011) de quadro orçamental plurianual 
para a UE, para 2014-20.10



Usando o ITF para o  
bem-estar das pessoas e do 
planeta

Com a sua viabilidade reconhecida e o  
apoio político a aumentar, a CIDSE acredita 
que é o momento certo para lançar uma 
discussão sobre a utilização das receitas do 
ITF. Dada a necessidade urgente de 
encontrar os primeiros US$ 100 mil milhões 
para o novo Fundo Verde para o Clima da 
ONU, a CIDSE argumenta que o ITF pode 
ser utilizado para financiá-lo. Este capítulo 
define quais os critérios que devem ser 
respeitados pelos decisores sobre como 
usar esse dinheiro e analisa quais as 
condições que são cruciais para garantir a 
utilização dessas receitas para que tenham 
um impacto positivo nas vidas das pessoas 
que vivem em países em desenvolvimento.

Princípios gerais de 
governança e de tomada 
de decisão

Para ter um impacto positivo e duradouro 
sobre a vida dos beneficiários finais dos 
recursos e sobre o bem-estar do planeta, a 
CIDSE considera que os seguintes critérios 
devem ser respeitados na atribuição de 
financiamento para a justiça climática, da 
receita do ITF:

Responsabilização conjunta: Ser pertença 
de todo o país, não apenas do governo, é 
importante. Por outras palavras, os 
representantes de todos os intervenientes, 
incluindo da sociedade civil, devem 
participar plenamente em todas as fases de 
definição do âmbito, discussão e tomada 
de decisão.

Responsabilização: Os governos precisam 
de ser responsabilizados perante os seus 
cidadãos. Esta responsabilização é ainda 
mais importante do que a «responsabilização 
mútua» através da qual os financiadores 
garantem previsibilidade e segurança, 
enquanto que os beneficiários concordam 
em gastos transparentes e responsáveis.

Responsabilidade: Garantir que o dinheiro 
é usado para os fins pretendidos e beneficia 
aqueles que mais precisam. A melhor 
maneira de garantir que há total 
transparência nas decisões de 
financiamento, nos desembolsos e nas 
razões por trás deles, é dar oportunidades 
aos grupos da sociedade civil para 
participarem e controlarem os processos 
oficiais.

Governança representativa, multilateral 
e democrática: Isto requer um equilíbrio 
entre representantes norte e sul no 
conselho de qualquer instituição que gira 
receitas do ITF e a inclusão de uma vasta 
gama de intervenientes que devem ser 
capazes de fundamentar e desafiar as 
decisões, inclusive através de mecanismos 
de reclamações.

Capacitação: Embora seja importante  
para o financiamento assegurar resultados 
claros e visíveis, a forma como esses 
resultados são alcançados é igualmente 
crucial no processo de desenvolvimento. 
Empowerment em que os direitos são 
fortalecidos, em que os mais vulneráveis 
têm uma atenção especial e é feita 
capacitação, são indicadores importantes 
que precisam ser incluídos em qualquer 
processo de alocação de recursos. A 
perspectiva dos direitos humanos precisa 
de ser sistematizada no âmbito do 
mecanismo de alocação.

6 O ITF para as pessoas e para o planeta - Financiar a justiça climática
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Tomando a vulnerabilidade em todos  
os seus aspectos: a vulnerabilidade às 
alterações climáticas não é um problema 
isolado. É geralmente agravada pela 
exclusão do acesso à tomada de decisões 
sobre questões que são importantes para 
financiar o bem-estar de uma comunidade, 
a falta de infra-estruturas para acesso a 
financiamento, os mercados locais, a falta 
de sistemas de apoio social e a falta de 
poder de negociação. As causas estruturais 
da exclusão e vulnerabilidade têm de ser 
tidas em conta no que respeita ao 
desenvolvimento e implementação de 
salvaguardas sociais e ambientais.

Como gerir e alocar o 
dinheiro?

Equidade e eficácia são fundamentais 
para garantir a legitimidade do órgão de 
gestão para decidir sobre a atribuição 
dos fundos, havendo a certeza de que a 
transferência financeira é uma questão 
de direitos, ao invés de uma questão de 
caridade. O financiamento do Clima com 
receitas provenientes do ITF deve ser 
gerido pelo Fundo Verde para o Clima 
das Nações Unidas.

Actualmente, o dinheiro para o 
desenvolvimento é entregue tanto para 
apoiar projectos específicos, como 
programas de apoio sectorial ou mais 
amplo.

O financiamento programático canalizado 
através dos mecanismos do governo está a 
crescer.

Em 2008, cerca de $US 3,2 mil milhões 
fluíram como apoio do orçamento geral. 
Os restantes $US119 mil milhões, 
aproximadamente, fluíram como apoio 
sectorial ou a projectos individuais.12 O 
programa, ou abordagem de apoio 
orçamental, permite que a autoridade 
nacional determine as suas próprias 
prioridades, e construa os seus sistemas de 

formação de pessoal, fortalecimento 
institucional e salários. No entanto, o apoio 
orçamental é controverso. Os doadores, 
principalmente, levantam preocupações de 
corrupção. Grupos da sociedade civil 
manifestaram-se preocupados com a falta 
de transparência e de consulta dos 
governos, no seu uso do recurso ao apoio 
orçamental.

Apoio aos sistemas do País: O 
aprovisionamento de fundos através de 
sistemas nacionais, sem afectação a 
projectos específicos ou linhas de despesa, 
pode funcionar bem sob certas condições. 
Para a mitigação e adaptação das alterações 
climáticas, há um forte impulso aos sistemas 
de apoio do governo, e não apenas 
projectos. Segundo a Comissão sobre 
Alterações Climáticas e Desenvolvimento  
«a adaptação abrange praticamente todos 
os elementos de actividade dum governo 
nacional desde financiamento, 
planeamento, agricultura, gestão dos 
recursos hídricos, saúde, segurança, 
desastres, infra-estruturas, segurança 
alimentar, e assim por diante. Uma acção 
eficaz exige uma coordenação entre estes 
sectores, algo que só será alcançado se 
todas as áreas do governo que lidam com a 
adaptação forem lideradas e coordenadas 
ao mais alto nível político e organizativo».13

Acesso directo: No entanto, os países  
em desenvolvimento e a sociedade civil 
deram mais um passo. Uma vez que muitos 
países em desenvolvimento vêem o 
financiamento do clima como um 
pagamento de compensação pelos países 
desenvolvidos, reclamam acesso directo 
aos novos mecanismos de financiamento 
climático, como por exemplo, o Fundo de 
Adaptação. A abordagem de acesso directo 
enfatiza que os países devem ter um 
financiamento substancial, obrigatório e 
automático disponível e é cada vez mais 
referido, como direito dos beneficiários, ter 
«acesso directo» ao financiamento 
internacional, sem a intermediação de 
instituições internacionais.14



Independentemente do mecanismo de 
alocação, a participação e a capacitação  
da sociedade civil são fundamentais para 
garantir que aqueles que enfrentam os 
maiores riscos das alterações climáticas  
são capazes de receber as medidas de 
execução do clima. Todas as partes 
interessadas, incluindo a sociedade civil e 
os parlamentos nacionais, têm de fornecer 
informações sobre o terreno e realizar 
verificações e balanços sobre as decisões 
governamentais. A fim de efectivamente 
executar esta função, é necessária uma 
plena transparência dos critérios e medidas 
seguindo os princípios do «Publish What 
You Fund”. A participação de múltiplos 
actores pode também assegurar a 
concepção e realização eficaz das acções 
climáticas, que é essencial para atender  
às necessidades urgentes dos países em 
desenvolvimento.15

Os princípios do “Publish What You Fund” 
especificam que as informações da ajuda 
devem:16

 -  Ser detalhadas sobre os objectivos e 
enfoque;

 -  Ser abrangentes - abranger todos as 
ajudas;

 -  Ser compatíveis com o orçamento - 
informação da ajuda apresentada em 
linha com o ciclo orçamental e com as 
classificações orçamentais do país 
destinatário;

 -  Ser rastreáveis - capturar em pleno  
a “cadeia de fornecimento» de  
ajuda, através de re-granting e/ou 
subcontratação;

 -  Incluir informação sobre as condições, 
termos, etc. - não apenas as informações 
financeiras;

 -  Ser oportunas - a informação ser actual;
 -  estar incluídas nos planos de médio 

prazo - nas estimativas de gastos que 
permitem o planeamento para 3-5 anos.

Participação significativa das partes 
interessadas: os investimentos climáticos 
precisam de ser feitos em praticamente 
todos os sectores da economia, abrangendo 
áreas como agricultura, manejo florestal, 
energia, transporte e habitação para a 
mitigação, e também para a adaptação, na 
gestão costeira, agricultura, saúde e 
habitação.

Cada uma destas áreas terá diferentes 
actores, outros grupos vulneráveis podem 
ser afectados, e terá lugar em diferentes 
ambientes naturais.

As desvantagens dos processos participativos 
na elaboração dos papers da Estratégia de 
Redução da Pobreza e dos Programas 
Nacionais de Acção para a Adaptação17 
mostram que as salvaguardas internacionais 
claras sobre a participação dos interessados, 
com especial atenção para garantir a 
participação das mulheres e outros grupos 
particularmente vulneráveis aos impactos 
das alterações climáticas, são essenciais.

8 O ITF para as pessoas e para o planeta - Financiar a justiça climática
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Salvaguardas sociais e ambientais: é 
pouco provável que o planeamento e a 
implementação participativos sejam 
suficientes para evitar impactos negativos 
sobre as comunidades vulneráveis. Além 
disso, as garantias sociais e ambientais 
terão de ser postas em prática. Dadas  
as abordagens muito diferentes de 
salvaguarda nos actuais fundos do clima, 
pode-se recorrer aos procedimentos de 
salvaguarda institucional existentes. Os das 
Instituições Financeiras Internacionais são 
actualmente os mais abrangentes. No 
entanto, a abordagem de salvaguarda do 
Banco Mundial não abrange acordos 
vinculativos a nível internacional sobre os 
direitos humanos e do trabalho, a sua 
componente de avaliação de género é fraca 
e requer a «consulta» dos Povos Indígenas, 
em vez de Livre e Prévio Consentimento 
Informado.18

A chamada acima mencionada para  
acesso directo ao financiamento do clima 
significa que os desafios da responsabilidade 
para as mudanças sociais e ambientais, 
devidas aos governos dos países, podem 
ou não ter os procedimentos eficazes e 
abrangentes necessários.

Alguns temem que os países em 
desenvolvimento considerem qualquer 
controlo internacional e balanços sobre o 
financiamento do clima, além dos requisitos 
básicos de contabilidade financeira, um 
ataque à sua soberania. No entanto, na 
realidade a situação é susceptível de ser 
mais subtil, também considerando o facto 
de que é do interesse dos países em 
desenvolvimento que os mecanismos com 
as modalidades de acesso directo atinjam 
elevados padrões de financiamento 
responsável, garantindo que um maior 
apoio político e financeiro são direccionados 
a esses fundos, em vez de se afastar deles.

Ao invés de assumir políticas de 
salvaguarda incompletas e insatisfatórias 
só porque são as únicas disponíveis 
actualmente, as lições aprendidas com a 
experiência das salvaguardas das 
Instituições Financeiras Internacionais 
devem ser utilizadas para formatar um 
novo quadro de salvaguardas de 
financiamento do clima, internacionalmente 
acordado. Com o, cada vez mais provável, 
aumento do acesso directo ao financiamento 
do clima por parte dos governos, há uma 
necessidade ainda maior para o 
estabelecimento de salvaguardas sociais e 
ambientais.

SALVAGUARDAS SOCIAIS E AMBIENTAIS19 – definição

Princípios, critérios e indicadores que definem as condições necessárias para garantir 
financiamento (do clima) têm um impacto positivo sobre a vida das pessoas, bem como 
evitam danos para as comunidades. Fornecem uma estrutura para a avaliação do desempenho 
social e ambiental através de um processo de múltiplos actores, apoiando a concepção, 
implementação e avaliação dos impactos sociais e ambientais dos programas conduzidos 
pelo governo. Salvaguardas ambientais e sociais, permitindo assim uma avaliação coerente, 
independentemente das fontes de financiamento.



Anulação das salvaguardas 
nas hidroeléctricas 
Usando os imperativos climáticos como 
justificação, o Banco Mundial (BM) está 
comprometido em aumentar drasticamente 
os seus empréstimos a projectos de larga 
escala com hidroeléctricas., apesar do 
seu próprio parecer de que a energia 
hidroelécrica “é e continua a ser arriscada 
e por vezes controversa”.20 A Comissão 
Mundial das Barragens (CMB) manifestou 
fortes críticas ao envolvimento do BM em 
barragens de larga escala, mas o Banco 
recusou-se a subscrever as orientações que 
produziu. Desde 2003, os empréstimos 
a projectos de larga escala, com um 
fornecimento de mais de 10 megawatts 
aumentaram de US$ 23 milhões para 
US$ 1000 milhões em 2008.21 O BM 
argumenta que a sua abordagem internaliza 
preocupações sociais e ambientais através  
de diversos procedimentos, mas observadores 
da sociedade civil desconfiam que as 
comunidades locais não foram envolvidas 

na tomada de decisão, os impactos nos 
ecossistemas foram subestimados, e 
muitas das salvaguardas ambientais e 
sociais do Banco foram desrespeitadas. EM 
ocasiões anteriores, o BM não reconheceu 
esta chamada de atenção. Por exemplo, 
o BM apoiou o controverso projecto 
hidroeléctrico Nam Theun 2 em Laos 
desde 2005, mas o projecto foi fortemente 
criticado pela violação de acordos legais 
e por desrespeitar salvaguardas sociais e 
ambientais. 

Um relatório dos Rios Internacionais, 
indica que em 2008 arrozais e outras terras 
de cerca de 2000 aldeões foram tomadas 
dois anos antes e ainda não tinham sido 
substituídas. No total, a barragem provocou 
a deslocação de mais de 6000 pessoas 
sem garantir que as suas necessidades 
e das comunidades a jusante estivessem 
asseguradas.22

Todos os financiamentos para o clima 
devem respeitar as salvaguardas sociais e 
ambientais que:

 -  Sejam abrangentes e reflictam os 
compromissos internacionais;

 -  respondam às alterações de investimento, 
embora baseadas num núcleo fixo de 
protecções sociais e ambientais;

 -   Garantam uma consulta significativa e 
eficaz às comunidades;

 -  Sejam acompanhadas de mecanismos  
de monitorização e supervisão;

-  Garantam que há a capacidade de aplicar 
as salvaguardas, incluindo a compreensão 
dos regulamentos pelas comunidades e a 
busca o acesso à justiça;

-  Garantam a transparência e o acesso à 
informação;

-  Exijam, como condição básica, um 
mecanismo de responsabilização efectiva 
e independente e um sistema de 
reclamações.

10 O ITF para as pessoas e para o planeta - Financiar a justiça climática
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Acesso directo para combater a erosão 
costeira
Em Novembro de 2010, o Centre de Suivi 
Écologique (CSE) do Senegal tornou-se a 
primeira organização com “acesso directo” 
ao financiamento da adaptação, quando a sua 
proposta de US$8 milhões de financiamento 
para combater a erosão costeira, exacerbada 
pelas alterações climáticas e do nível do mar, foi 
aprovada pelo Fundo de Adaptação da ONU.23

O projecto liderado pelo CSE visa proteger as 
casas e infra-estruturas económicas ameaçadas 
pela erosão, incluindo as zonas de processamento 
de pescado, docas de pesca, turismo ou infra-
estruturas culturais, e restaurar as actividades 
perdidas ou ameaçadas. Também irá combater 
a salinização das terras agrícolas utilizadas para 
cultivo de arroz, através da construção de diques 
anti-sal. O projecto vai ajudar as comunidades 
locais do litoral, especialmente as mulheres, na 
manipulação de resíduos sólidos e transformação 
do pescado. Também irá sensibilizar e formar a 

população local sobre técnicas de adaptação às 
alterações climáticas nas zonas costeiras.

O projecto senegalês destaca-se em termos de 
transparência e participação das pessoas locais 
mais vulneráveis no processo decisório. Por 
exemplo, em contraste com outros projectos, a 
proposta do CSE não menciona apenas o número 
de consultas, mas também indica explicitamente 
quais os inputs que surgiram e a partir de que 
comunidades e associações. Além disso, a lista 
de todas as decisões tomadas e das pessoas 
envolvidas estão publicamente disponíveis.

Há ampla participação na iniciativa, já que o 
CSE implementará o projecto em colaboração 
com um número de organizações com diversas 
origens, que trabalharão em estreita colaboração 
com as comunidades locais, realizando 
estas várias tarefas na execução do projecto, 
dependendo das suas capacidades.

}  A Conferência das Partes das Nações 
Unidas deverá explorar diferentes 
possibilidades para a atribuição de 
financiamento do clima, concordando, no 
mínimo, nos limites superior e inferior 
para as alocações por país.

}  Para serem eficazes, as modalidades  
de financiamento do clima devem servir 
para reforçar a coordenação entre 
sectores num dado país.

}  É essencial clarificar as orientações 
internacionais sobre a participação  
dos diversos actores, com especial 
atenção para garantir a participação das 
mulheres e de outros grupos 
particularmente vulneráveis aos impactos 
das alterações climáticas.

}  As lições aprendidas das salvaguardas 
existentes devem ser usadas para 
formatar um novo quadro de garantias 
para financiamento do clima, acordado 
internacionalmente.



Conclusões e recomendações

O Imposto sobre Transacções Financeiras 
oferece uma excelente oportunidade para 
aumentar a quantidade de fundos para 
combater as alterações climáticas e preencher 
o Fundo Verde para o Clima. A promessa de 
Copenhaga para conseguir US$100 mil 
milhões por ano para o financiamento do 
clima até 2020, a maioria dos quais deverá 
fluir através deste fundo, é susceptível de 
alterar substancialmente o panorama de 
investimento nos países em desenvolvimento.

Os investimentos do clima terão que ser 
ambiciosos, inovadores e transformar as 
sociedades e as economias em rápido 
crescimento, de forma a estabilizar de forma 
eficaz as emissões e a capacidade de 
resistência às alterações climáticas.

O Fundo Verde para o Clima das Nações 
Unidas é aceite como legítimo e está melhor 
colocado para governar fundos climáticos. A 
sua governação terá de ser eficaz e equitativa 
para satisfazerem estas necessidades. Outra 
condição primária para os investimentos 
climáticos terem o efeito desejado 
transformacional é que apoiem os sistemas 
do país. A sociedade civil tem ido mais longe, 
pedindo que a modalidade de transferência 
de recursos para o clima para os países em 
desenvolvimento seja o acesso directo.

Também é fundamental reconhecer que  
há um outro lado da moeda para os 
investimentos climáticos ambiciosos e 
transformacionais. Já foi bem documentado 
que o financiamento do clima tem o potencial 

de aumentar a carga sobre as comunidades 
vulneráveis. Impactos como a deslocação 
forçada, a insegurança da terra e a perda  
de meios de subsistência têm sido associados 
ao financiamento de mitigação para 
plantações de biocombustíveis e energia 
hidroeléctrica, mas os mesmos riscos existem 
com o financiamento da adaptação também.

A proliferação de fundos do clima, bem como 
a crescente procura por acesso directo, 
coloca também desafios para a protecção dos 
direitos sociais e ambientais. Nenhum dos 
fundos tem criado um quadro abrangente 
que reflicta compromissos jurídicos 
internacionais de todos os países, tais como 
direitos humanos, biodiversidade, povos 
indígenas e direitos das mulheres. Um fundo 
único e bem financiado gerido pelo Fundo 
Verde para o Clima das Nações Unidas 
construído com fortes salvaguardas 
ambientais e sociais, reduziria algum risco de 
entidades que “andam às compras” pelo 
menos exigente em requisitos e do resultante 
nivelamento por baixo. Além disso, também 
será essencial ter uma abordagem coordenada 
com outros fundos, como os geridos pelas 
Instituições Financeiras Internacionais, etc.

Globalmente, o objectivo das políticas  
sociais e ambientais de salvaguarda, deve  
ser que os sistemas nacionais e os 
regulamentos garantam as protecções para 
as comunidades e seu meio ambiente 
universalmente acordadas, e garantam que 
resultam benefícios sustentáveis a partir dos 
investimentos financeiros.
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} As receitas do Imposto sobre 
Transacções Financeiras para 
despesas em alterações climáticas 
devem ser disponibilizadas através 
do Fundo Verde para o Clima das 
Nações Unidas.

} Reforçar a coordenação entre 
sectores deve ser um princípio 
importante do mecanismo que irá 
destinar verbas climáticas. 

} Todos os financiamentos para 
investimento no clima devem 
respeitar as salvaguardas sociais  
e ambientais.
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