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O relatório Perspetivas Económicas da América Latina (LEO, na sigla em inglês) analisa questões críticas 

relacionadas com o desenvolvimento sustentável e inclusivo na América Latina e no Caribe (ALC). Desde a 

sua primeira edição em novembro de 2007, este relatório anual compara o desempenho da ALC com o de 

outras regiões, analisa os principais desafios em matéria de desenvolvimento e apresenta recomendações, 

experiências e boas práticas para a elaboração de políticas públicas. 

O LEO beneficia dos conhecimentos especializados e das contribuições dos seus coautores. Desde 2011, 

este relatório é publicado de forma conjunta com a Comissão Económica para América Latina e o Caribe 

das Nações Unidas (CEPAL). Em 2013, o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) juntou-se à 

equipa de autores e, a partir da edição de 2018, a Comissão Europeia uniu-se como parceiro principal. 

Este resumo, atualizado para a XXVIII Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo, sintetiza 

as principais mensagens das "Perspetivas Económicas da América Latina 2022: para uma transição verde 

e justa" (LEO 2022), publicadas no dia 7 de novembro de 2022 e lançadas oficialmente na COP-27 de Sharm 

el-Sheikh (Egito). Os dados e os números foram atualizados e são válidos a partir do início de fevereiro de 

2023. 

O LEO 2022, Para uma transição verde e justa, analisa os desafios e oportunidades da transição verde na 

América Latina e no Caribe, e oferece recomendações de políticas públicas para assegurar o bem-estar dos 

cidadãos e a proteção dos ecossistemas da região. O relatório explora políticas públicas para avançar de 

forma sistémica na transição através da transformação do cabaz energético e produtivo e da criação de 

empregos formais de qualidade. Além disso, sublinha a necessidade de proceder a uma transição verde e 

justa que permita avançar para um novo contrato social sustentável e reduzir as disparidades sociais. 

Finalmente, a publicação inclui recomendações sobre como a agenda verde internacional pode beneficiar a 

ALC através de novas parcerias e ferramentas inovadoras para financiar a transição, e sobre como reforçar 

a voz da região na agenda verde internacional. 

Prefácio 
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A América Latina e o Caribe (ALC) estão perante um enorme desafio e uma 

grande oportunidade: embarcar numa transição verde que permita avançar 

para um desenvolvimento mais justo e sustentável e para um maior bem-estar 

da cidadania. Para esse efeito, será necessário adotar uma ambiciosa agenda 

de políticas públicas, num contexto regional e global complexo e em mutação. 

Para que seja justa, a transição verde deverá ser acompanhada por políticas 

que permitam transformar os cabazes energéticos e produtivos da região, 

promovendo o desenvolvimento de novos setores económicos mais 

sustentáveis que permitam a criação de empregos de qualidade, apoiando 

particularmente os trabalhadores e as famílias que possam ser negativamente 

afetados no processo de transição. Para tornar possível essa transição verde 

e justa, será necessário mobilizar recursos financeiros substanciais. Isto 

implica repensar os sistemas fiscais e a política fiscal em geral, bem como 

desenvolver novos instrumentos e normas para fortalecer as finanças verdes. 

Finalmente, uma transição verde e justa exigirá alcançar um amplo consenso 

entre diferentes grupos socioeconómicos, bem como entre gerações e 

territórios, em torno de um novo contrato social, no qual a sustentabilidade 

seja a tónica. Avançar nessa transição verde também exigirá repensar e 

reforçar as parcerias a nível regional e internacional. 

Resumo: Rumo a uma transição 

verde e justa 
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A América Latina e o Caribe têm vindo a registar um fraco desempenho 

económico, que está a ter maior impacto na população vulnerável 

Após uma forte recuperação em 2021, as economias da ALC abrandaram em 2022, embora menos do que 

o esperado, prevendo-se que 2023 seja um ano mais complexo. O abrandamento deve-se principalmente a 

uma conjuntura internacional que continua a ser adversa, à progressiva retirada de estímulos fiscais e 

monetários e às deficiências estruturais persistentes, que limitam o potencial de crescimento da região. 

As pressões inflacionistas são intensas e a maior parte dos bancos centrais da região reagiram através do 

aumento das taxas de juro oficiais. A nível internacional, o panorama da economia mundial continua a ser 

complexo, com uma desaceleração do crescimento em 2022, que se espera venha a ser ainda mais 

pronunciada em 2023. O fraco crescimento económico mundial tem estado condicionado pela guerra de 

agressão da Rússia contra a Ucrânia, pelo aumento das taxas de juro a nível mundial para combater a 

inflação e pela política de "COVID zero" da República Popular da China (a seguir designada por "China"), 

embora a recente reabertura chinesa possa melhorar as projeções de crescimento para 2023 (FMI, 2023[1]). 

O impacto deste contexto internacional complexo sobre a ALC continua incerto, e observa-se 

fundamentalmente nos termos de intercâmbio, na volatilidade dos fluxos financeiros internacionais e nas 

pressões inflacionistas. As modestas taxas de crescimento da ALC também refletem o limitado crescimento 

potencial, um desafio estrutural que é anterior à pandemia. O crescimento potencial do produto interno bruto 

(PIB) per capita na ALC tem estado estagnado em níveis baixos (menos de 1% desde 1980), e inferiores 

aos das economias avançadas, o que dificulta a convergência com elas (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Crescimento potencial do PIB per capita na ALC e em economias avançadas 

 

Nota: AR refere-se a um modelo autorregressivo, que utiliza dados de crescimento do PIB per capita. O número de atrasos (1 e 2) foi determinado 

através da análise da função de autocorrelação e da escolha do modelo que maximizou a log-verosimilhança. AR(1) refere-se a um modelo 

autorregressivo com um atraso. Para obter uma representação de curva atenuada (lambda 100), foi utilizado o filtro Hodrick-Prescott (HP) como 

modelo alternativo, devido à sua resistência a perturbações a curto prazo. A série da ALC refere-se aos 33 países incluídos na base de dados 

Perspetivas da Economia Mundial do Fundo Monetário Internacional (FMI), outubro de 2022. 

Fonte: Elaboração dos autores com base em (FMI, 2022[2]). 
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Num contexto de condições monetárias restritivas, a gestão da política fiscal ocupa um lugar central na 

recuperação da ALC, e deve encontrar um equilíbrio entre o apoio à recuperação económica, a proteção 

das famílias mais vulneráveis e a preservação da sustentabilidade fiscal (OCDE et al., 2021[3]). Isto é 

particularmente relevante uma vez que a pandemia da COVID-19 e um contexto global complexo agravaram 

os problemas sociais da região, levando a níveis mais elevados de pobreza e desigualdade. Estima-se que 

estes aumentaram em 2022, principalmente devido ao abrandamento económico e à crescente inflação, 

sobretudo dos preços dos alimentos, que afeta particularmente os mais vulneráveis. Tal terá levado a estimar 

que, no final de 2022, 32,1% da população estava em situação de pobreza e 13,1% em situação de extrema 

pobreza (CEPAL, 2022[4]). Durante 2022, as famílias extremamente pobres da ALC sofreram um aumento 

médio de preços que foi 4,8 pontos percentuais superior ao de uma família média a nível nacional (Gráfico 

2). Como reação à deterioração das condições sociais, a resposta das políticas públicas a partir da esfera 

monetária deve ser acompanhada por medidas fiscais que incluam apoios orientados para os mais 

vulneráveis. Ao mesmo tempo, será essencial avançar gradualmente para sistemas de proteção social 

universais, integrais, robustos e sustentáveis. 

Gráfico 2. Impacto da inflação na população em geral e nas pessoas em situação de pobreza extrema 
em 2022, países selecionados da ALC 

 

Notas: Média de 2022 do crescimento interanual dos índices nacionais de preços ao consumidor (IPC) relativamente ao crescimento dos limiares 

de pobreza extrema, 2022. Os limiares de pobreza extrema baseiam-se no custo de um cabaz alimentar básico que cobre as necessidades 

alimentares essenciais e proporciona as calorias mínimas aos membros de um agregado familiar de referência. O limiar de pobreza extrema 

chileno também inclui uma parte de bens e serviços básicos não-alimentares. Para a Colômbia e o Peru, foram tomados os alimentos e bebidas 

não-alcoólicas do seu IPC. Para o Uruguai, utilizou-se a inflação de Montevideu. No caso do Panamá, os dados englobam os distritos do Panamá 

e San Miguelito. A Argentina está representada no eixo direito. 

Fonte: Elaboração dos autores com base em dados dos institutos nacionais de estatística sobre os IPC e os limiares de pobreza.
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Quadro 1. Principais mensagens sobre o contexto global e os desafios e oportunidades para a 

transição verde 

Num contexto global e regional complexo, os países da América Latina e do Caribe devem adotar políticas 

ambiciosas e coordenadas: 

• Face à intensificação das pressões inflacionistas, os bancos centrais de toda a ALC aumentaram as taxas 

de juro oficiais para ancorar as expectativas. Em alguns países da ALC, serão necessários novos 

aumentos das taxas de juro para promover a estabilidade macroeconómica e limitar o impacto negativo 

sobre as populações mais vulneráveis. 

• Perante um espaço reduzido para políticas macroeconómicas, a maior parte dos países da ALC terá de 

encontrar um equilíbrio entre crescimento económico, estabilidade fiscal, financiamento da transição 

verde e proteção dos mais vulneráveis, especialmente contra o impacto da inflação. 

• A política fiscal continuará a ocupar um lugar central. Para ser eficaz, deve ter em conta a complexa 

conjuntura atual, ser implementada de forma sequencial, e estar apoiada por um amplo consenso 

alcançado através do diálogo nacional e de uma comunicação clara. 

• Há uma série de opções de política fiscal que podem ajudar a aumentar as receitas sem comprometer a 

recuperação. Estas incluem medidas para reduzir a evasão e elisão fiscal, aumentar a progressividade 

dos impostos sobre o rendimento das pessoas singulares, reforçar a administração fiscal e eliminar 

despesas fiscais ineficientes. 

• Uma transição verde e justa exigirá a mobilização de grandes recursos financeiros. Será necessário 

aumentar o investimento para reduzir os riscos climáticos (riscos físicos e de transição), e para avançar 

para um modelo de produção e consumo mais sustentável e inclusivo que crie novos empregos verdes 

de qualidade. 

Abordar os desafios sociais da região deve ser um objetivo central da agenda da recuperação e de uma 

transição verde e justa: 

• Persistem desafios sociais, agravados pela pandemia da COVID-19. As famílias que vivem na pobreza e 

na pobreza extrema, bem como as famílias com rendimento baixos e médios-baixos, confrontam-se com 

elevados níveis de desigualdade e vulnerabilidade. A inflação agrava esta situação, uma vez que o 

aumento dos preços dos alimentos, energia e fertilizantes afeta os mais vulneráveis, devido à natureza 

dos seus ativos e à composição dos seus rendimentos e do seu cabaz de consumo. 

• Para contrariar os efeitos regressivos da inflação na ALC, as Administrações Públicas devem 

complementar as medidas monetárias com políticas fiscais, incluindo um reforço dos sistemas de 

proteção social. A curto prazo, é importante proteger as famílias mais vulneráveis, como se fez de forma 

tão eficaz durante a crise da COVID-19. A mais longo prazo, devem ser tomadas medidas para 

salvaguardar o valor dos ativos das famílias pobres, favorecendo o acesso a produtos financeiros e à 

formalização do trabalho, o que é fundamental para receber a proteção dos regimes contributivos de 

proteção social. Estes esforços devem fazer parte de um avanço geral para sistemas de proteção social 

universais, integrais, resilientes e sustentáveis. 

• Em resposta ao episódio do aumento da inflação e para garantir a segurança alimentar e energética, a 

região pode aproveitar o potencial de reforçar o comércio interno e fomentar um ecossistema regional 

integrado que promova a segurança do abastecimento de fertilizantes e cabazes energéticos inclusivos. 
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Uma transição verde e justa é uma oportunidade para que a região transforme o seu 

modelo de desenvolvimento e reduza a sua vulnerabilidade à mudança climática 

A ALC sofre de forma desproporcionada as consequências da mudança climática: 13 dos 50 países mais 

afetados pela mudança climática do mundo pertencem à região. O número de fenómenos meteorológicos 

extremos relacionados com o clima na ALC aumentou em média na maior parte dos países entre 2001 e 2022, 

em comparação com as duas décadas anteriores (Gráfico 3). No total, dos 11 933 fenómenos climáticos 

extremos relacionados com o clima que se registaram em todo o mundo entre 1970 e 2022, 17,1% ocorreram 

na ALC. Prevê-se um aumento da frequência e intensidade com que se registam temperaturas cada vez mais 

elevadas, precipitações extremas que provocam inundações e deslizamentos de terras, secas, subida do nível 

do mar, erosão do litoral, acidificação de lagos e oceanos que levam ao branqueamento dos recifes de coral, e 

marés ciclónicas, com consequências socioeconómicas adversas para a população. 

Gráfico 3. Frequência de fenómenos meteorológicos extremos relacionados com o clima na ALC, 1980-
2022 

 

Nota: Segundo (Alejos, 2021[5]), um fenómeno meteorológico extremo define-se como uma catástrofe natural que afeta 100 000 ou mais pessoas, ou 

provoca um mínimo de 1 000 mortes, ou implica prejuízos económicos estimados em pelo menos 2% do PIB. Foram tidas em conta as seguintes 

catástrofes naturais: deslizamentos de terras, tempestades, secas e inundações. O eixo secundário refere-se à superfície dos países. 

Fonte: Elaboração dos autores com base em (Alejos, 2021[5]) (FAO, 2022[6]). 

Apesar das consequências cada vez mais profundas da mudança climática, a região continua a aumentar de 

forma constante as suas emissões totais de gases com efeito de estufa (GEE). Entre 1990 e 2019, o nível de 

emissões aumentou em 1 223 milhões de toneladas de equivalente dióxido de carbono (Mt CO2e), o que 

representa um aumento de 61%. O peso da ALC nas emissões globais de GEE (8,1%) (Gráfico 4) é proporcional 

ao que representa a sua população no total mundial (8,4%) e é superior à sua participação no PIB global (6,4%), 

mas inferior às emissões per capita de outras regiões com níveis de desenvolvimento semelhantes. Estes níveis 

de emissões, juntamente com os elevados custos da inação face à mudança climática, sublinham a 

necessidade de políticas urgentes de adaptação e atenuação. 

A transição verde deve ir para além da luta contra a mudança climática. O contexto de recuperação proporciona 

uma oportunidade estratégica para combinar medidas económicas e sociais com políticas verdes, promovendo 

assim uma transição verde e justa que poderá contribuir para alcançar níveis de bem-estar mais elevados. Para 
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avançar nessa direção, será fundamental adotar uma abordagem sistémica de transição verde, de modo a que 

o sistema completo se transforme, e não apenas algumas partes, avançando de forma integral para o objetivo 

de zero emissões líquidas.  

Gráfico 4. Percentagem regional das emissões totais de gases com efeito de estufa, 2019 

 

Notas: As emissões incluem as alterações do uso do solo e a silvicultura, expressas em gigatoneladas (Gt) de CO2e. As emissões totais não incluem 

os combustíveis líquidos utilizados para o transporte internacional. Foi usada a Ferramenta de Indicadores de Análise do Clima (CAIT, na sigla em 

inglês) como fonte de informação, uma vez que se trata do conjunto de dados mais completo da Climate Watch e inclui todos os setores e gases. Os 

dados históricos das emissões de gases com efeito de estufa da Climate Watch (anteriormente publicados através do CAIT Climate Data Explorer) 

foram extraídos de várias fontes. A fonte dos indicadores sobre as alterações do uso do solo e a silvicultura ou agricultura é (FAO, 2022[6]). No caso 

dos dados sobre a queima de combustíveis, a fonte é (OCDE/IEA, 2021[7]). 

Fontes: (Climate Watch, 2022[8]) (FAO, 2022[6]) (OECD/IEA, 2021[7]).  
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Quadro 2. Principais mensagens sobre a transformação do modelo de desenvolvimento para 

uma transição verde e justa 

Promover uma transição verde e justa centrada no bem-estar da cidadania 

• Adotar uma estratégia de recuperação para a ALC, baseada em baixas emissões e centrada 

no bem-estar, aproveitando as aprendizagens adquiridas com as estratégias de recuperação. 

O caminho para acabar com as emissões líquidas não se deve limitar a seguir as estratégias 

de mitigação e adaptação de outras regiões, mas deve ser o resultado de uma análise integral 

que tenha em conta as particularidades da ALC e das suas sub-regiões. 

• Promover uma abordagem sistémica da transição verde, que procure melhorar o 

funcionamento dos sistemas no seu conjunto, em vez de se concentrar em melhorar as suas 

partes. Isto permitirá conceber estratégias de transição que abordem simultaneamente 

questões sociais, económicas e ambientais. Uma conceção sistémica da transição verde 

também ajudará a que esta seja mais justa, pois permite reduzir a quantidade de trade offs  

entre prioridades de governo, ao mesmo tempo que coloca o bem-estar dos cidadãos como 

prioridade máxima. 

• Identificar as particularidades e os desafios da crescente urbanização na ALC para conceber 

cidades mais justas, resistentes e verdes. Uma economia mais verde deverá reduzir a poluição 

urbana. O investimento em infraestruturas para uma distribuição multimodal do transporte e a 

conceção de cidades sustentáveis e resilientes deverá contribuir para reduzir a erosão costeira 

e gerir ecossistemas costeiros frágeis, especialmente no Caribe. 

Melhorar os sistemas de informação para reforçar as políticas de mitigação e adaptação 

• Criar e investir em tecnologias de dados e em informações fiáveis para avaliar melhor a 

complexidade das políticas de mitigação e adaptação. Isto permitirá uma melhor 

implementação e coerência entre as políticas de curto e longo prazo, e entre as necessidades 

locais e os compromissos globais. Melhores sistemas de informação reforçarão a conceção de 

estratégias sistémicas de descarbonização sustentável, que abordem as singularidades de 

cada sub-região e país da ALC. 

• Reforçar e promover mais medidas de preparação para os riscos climáticos e sistemas de 

alerta precoce de múltiplos riscos, em especial no Caribe. Obter o apoio da comunidade 

científica e tecnológica internacional é essencial para reforçar estes sistemas. 

• Identificar as necessidades e as características das comunidades e das zonas geográficas 

mais expostas aos efeitos negativos da mudança climática como base para reforçar a 

resiliência climática. Criar mapas e repositórios de riscos climáticos é essencial para formular 

e priorizar as medidas de adaptação à mudança climática. Estas medidas podem ajudar a 

reduzir a exposição aos riscos dos grupos mais vulneráveis à mudança climática (por exemplo, 

as mulheres das zonas rurais). 
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Rumo a uma transformação profunda dos cabazes energético e produtivo que 

permita reduzir as emissões de GEE e promover empregos de qualidade 

Um cabaz energético mais sustentável e diversificado ajudará a ALC a reduzir as emissões, a aproveitar o 

potencial dos seus vastos recursos energéticos renováveis e a impulsionar o acesso universal à energia. A 

região está dotada de um grande potencial de recursos energéticos renováveis; atualmente, estes representam 

33% do fornecimento total de energia da região e 13% a nível global (Gráfico 5). Nas últimas duas décadas, 

muitos países da ALC fizeram progressos consideráveis na criação de mercados de energias renováveis e na 

diversificação do seu cabaz energético. Em 2020, as energias renováveis representaram 61% (952 TWh) da 

produção regional de eletricidade, dos quais 75% corresponderam a energia hidroelétrica, e 25% a energia 

solar, eólica, biomassa e geotérmica. No entanto, deve sublinhar-se que existem grandes divergências dentro 

da região. Enquanto o Brasil produz 84% da sua eletricidade a partir de energias renováveis, a Jamaica 

depende de derivados do petróleo importados para 87% da sua produção elétrica. 

No futuro, os países da ALC que produzam eletricidade a partir de energias renováveis, graças à sua abundante 

energia renovável de baixo custo e a cabazes elétricos relativamente limpos, poderão emergir como importantes 

centros de abastecimento de hidrogénio verde à escala industrial. Isto contribuirá para a descarbonização de 

setores onde este objetivo é difícil de atingir, tais como a indústria pesada e os transportes, para os quais 

atualmente não existem alternativas viáveis aos combustíveis fósseis. Sob certas condições, o gás natural pode 

ser considerado como uma atividade de transição para uma economia livre de emissões líquidas. As 

infraestruturas de petróleo e gás existentes podem ter novas utilizações; por exemplo, os oleodutos e gasodutos 

podem transportar hidrogénio, favorecendo a criação de uma indústria de hidrogénio, e os depósitos de petróleo 

e gás esgotados podem ser utilizados para projetos de captura e armazenamento de carbono. Além disso, o 

hidrogénio sustentável pode promover ligações verticais e horizontais ao longo da sua cadeia de valor, gerando 

valor acrescentado e promovendo indústrias inovadoras. 

A região também está estrategicamente posicionada para fornecer minerais extremamente importantes para a 

transição energética. Em 2017, a ALC albergava 61% das reservas mundiais de lítio, 39% das de cobre e 32% 

das de níquel e prata. Finalmente, alcançar o acesso universal à eletricidade é essencial. Em toda a ALC, há 

17 milhões de pessoas sem acesso à eletricidade, particularmente nas zonas rurais e entre as famílias mais 

pobres e as populações indígenas e afrodescendentes. 

https://www.oneauthor.org/#_bookmark4
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Gráfico 5. Cabaz de fornecimento de energia total a nível mundial e na ALC, 2020 

 

Notas: O fornecimento total de energia consiste em produção + importações   exportações   combustíveis para o transporte marítimo internacional   

combustíveis para o transporte aéreo internacional +/  variações das existências. “Energias renováveis – outros” inclui biocombustíveis, energia solar, 

eólica e geotérmica. 

Fonte: Elaboração dos autores com base em (Sistema de Informação energética da América Latina e do Caribe (SieLAC), 2020[9]). 

As políticas industriais, circulares e azuis podem transformar a estrutura produtiva da ALC e são peças centrais 

para uma transição verde e justa. Nesse sentido, é necessário reformular as políticas industriais para fomentar 

e atrair investimento em inovação verde. Até agora, a despesa interna bruta em investigação e desenvolvimento 

(I+D) na região foi apenas de 0,3% do PIB (2018), em comparação com 2% do PIB na OCDE, e continua a ser 

em grande medida impulsionada pelo setor público (56,5% do total). 

Espera-se que a transição para uma economia circular tenha efeitos positivos líquidos no crescimento do PIB 

e no emprego, reduzindo ao mesmo tempo as emissões de GEE. Os efeitos líquidos previstos para o Chile, 

Colômbia, México e Peru são um aumento do PIB (de 0,82% no Chile até 2,03% no Peru) e a criação de 

emprego (de 1,1% no Chile e Colômbia até 1,9% no Peru). A economia azul também pode contribuir para o 

desenvolvimento da ALC, mas o seu potencial continua subaproveitado. Em 2018, a contribuição total dos 

serviços oceânicos  para o PIB foi estimada em 25 000 milhões de dólares para a ALC e em 7 000 milhões de 

dólares só para os países do Caribe. Em termos de emprego, a pesca e a aquicultura empregam mais de 2,5 

milhões de pessoas. 

A transição verde representa uma oportunidade para se criarem empregos de qualidade na ALC. Embora à 

medida que avançamos para um modelo livre de emissões líquidas se esperem perdas de empregos nos 

setores castanhos, se forem implementadas políticas eficazes, até 2030 poderão ser criados muitos outros 

postos de trabalho formais nos setores verdes (Gráfico 6). Estas medidas incluem políticas que favorecem os 

investimentos verdes, bem como políticas ativas no mercado de trabalho para facilitar a transição de setores 

castanhos para verdes e de empregos informais para formais. A criação líquida de empregos dependerá da 

dimensão dos investimentos. Num cenário de alto impacto, em que os investimentos públicos e privados 

adicionais contribuem para um aumento de 3 pontos percentuais no valor acrescentado dos setores verdes (em 
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comparação com um cenário no qual se mantêm as políticas atuais), a transição verde poderá representar um 

aumento líquido do nível total de emprego de 10,5% nos setores castanhos e verdes. 

Gráfico 6. Criação de emprego em setores verdes na ALC, 2020 30 

 

Notas: Os países da ALC considerados foram a Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guatemala, México, Paraguai e Uruguai. Os dados 

referem-se à média não ponderada das previsões dos países. Os setores verdes são definidos em cada país, primeiro identificando o número de 

tarefas ecológicas que os trabalhadores desempenham nas suas profissões e depois examinando os dez principais setores em que se distribuem 

esses empregos. O cenário de referência pressupõe que, em cada setor verde, o valor acrescentado e o emprego seguirão a mesma dinâmica que 

nos últimos dez anos. Os cenários hipotéticos são definidos em virtude do impacto de uma política verde destinada a impulsionar o investimento em 

capital físico e humano, com um impacto positivo no crescimento do valor acrescentado em cada setor verde. O cenário de alto impacto pressupõe 

que o valor acrescentado de cada setor aumentará 3 pontos percentuais por ano, ajustando-se ao novo equilíbrio. O cenário de impacto médio 

pressupõe que o valor acrescentado aumentará 2 pontos percentuais por ano e o cenário de baixo impacto prevê um aumento de 1 ponto percentual 

por ano. Em todas as projeções, a produtividade total dos fatores aumentará 1 ponto percentual devido à redução dos danos climáticos e às mudanças 

induzidas pelas novas tecnologias. A previsão da evolução do emprego realiza-se a partir da elasticidade estimada a curto prazo relativamente ao 

valor acrescentado, aplicando um modelo dinâmico de painel, definido para cada setor e país nos últimos dez anos. 

Fontes: Elaboração dos autores com base em inquéritos à população ativa e em dados das contas nacionais por setores (Vona et al., 2018[10]) e 

(Hardy, Keister e Lewandowski, 2018[11]). 

As políticas de emprego e proteção social devem desempenhar um papel crucial, tanto para estimular a criação 

de novos empregos de qualidade quanto para atenuar as consequências negativas que possam resultar da 

transição para economias mais limpas. Políticas ativas de emprego bem concebidas, que incluam programas 

de formação, incentivos à contratação e serviços de emprego, são essenciais para promover empregos verdes 

e potenciar a formação profissional dos trabalhadores que podem perder os seus atuais empregos. Embora a 

formação contínua seja fundamental, atualmente apenas 15% dos trabalhadores da ALC recebem algum tipo 

de capacitação, em comparação com 56% na OCDE. As políticas sociais também serão essenciais e deverão 

ser bem orientadas para terem um maior impacto nos agregados familiares e nos trabalhadores que possam 

ser prejudicados pela transição verde, incluindo medidas de apoio ao rendimento e programas de transferências 

monetárias condicionadas (OCDE, 2023[12]). 
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Quadro 3. Principais mensagens sobre a transformação do modelo de produção e do cabaz 

energético para uma transição verde geradora de empregos 

Rumo a um cabaz energético mais sustentável para a ALC 

• Avançar para a diversificação e adaptação dos sistemas energéticos por forma a que incluam 

uma maior proporção de energias renováveis, incluindo as energias renováveis não 

hidroelétricas, criando as condições necessárias em termos de regulamentação, incentivos 

económicos e promoção do investimento. 

• Aumentar a integração energética entre países para gerar economias de escala. A integração 

regional da eletricidade poderá ajudar a incorporar energias renováveis variáveis nos sistemas 

energéticos e a abordar vulnerabilidades relacionadas com a mudança climática. 

• Promover investimentos em redes elétricas (transmissão e distribuição) para colmatar o fosso 

territorial entre áreas de produção e procura de energia e avançar para o acesso universal à 

eletricidade através, por exemplo, da criação de um fundo de acesso à energia. 

Transformação da estrutura de produção 

• Desenvolver políticas industriais para avançar para uma estrutura de produção mais 

sustentável, que inclua políticas de investimento; comércio externo; ciência, tecnologia e 

inovação; formação e desenvolvimento de competências, prestando uma especial atenção às 

micro, pequenas e médias empresas. 

• Fomentar e atrair investimentos em inovação verde, aproveitando as novas oportunidades 

comerciais, tanto para promover a integração regional quanto para uma maior integração em 

segmentos de maior valor das cadeias de valor globais, assegurando critérios ambientais nas 

exportações e um abastecimento sustentável e responsável. 

• Desenvolver ou atualizar estratégias nacionais de economia circular, azul e sustentável abertas 

a todas as partes interessadas e a todos os níveis de governo, avançando para políticas 

integradas e interligadas com o território. 

• Promover o investimento em I+D para aumentar a competitividade dos setores industriais, 

possibilitando soluções em produtos, serviços, modelos empresariais e comportamentos 

(consumo/utilização) com menos emissões e intensidade de recursos. 

Empregos verdes de qualidade para uma maior inclusão 

• Fomentar a criação de emprego nas novas tecnologias verdes através de uma combinação 

adaptada de incentivos à inovação e ao emprego, planos de formação e serviços de emprego, 

e através da promoção de investimentos públicos e privados adicionais que contribuam para 

aumentar o valor acrescentado dos setores verdes. 

• Proteger os trabalhadores contra a perda de postos de trabalho ligada à transformação verde, 

através de medidas de assistência social concebidas e coordenadas, contas individuais de 

desemprego e políticas ativas do mercado de trabalho que permitam ativar os trabalhadores 

mais vulneráveis afetados pela transformação. 

• Criar um limite mínimo de proteção social para proteger o nível de vida das pessoas que não 

têm acesso a prestações sociais ou subsídios de desemprego; garantir o acesso universal aos 
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cuidados de saúde essenciais e a um rendimento básico focalizado, assegurando o 

financiamento sustentável e equitativo destas medidas. 

• Incentivar a transição dos trabalhadores informais para novas empresas produtivas 

relacionadas com tecnologias verdes, reforçando os programas de auto-emprego e 

empreendedorismo 

Financiar a transição exige políticas fiscais ambientalmente sustentáveis e 

estratégias para mobilizar recursos dos setores público e privado 

A região da ALC tem de lidar com o desafio de financiar a transição verde com um espaço fiscal reduzido. Um 

cenário de aquecimento global de 2,5°C poderá custar à região entre 1,5% e 5,0% do seu PIB até 2050. Uma 

vez que o custo da inação é elevado, os países devem desenvolver políticas fiscais ambientalmente 

sustentáveis, tais como planos de infraestruturas que contemplem a adaptação e mitigação da mudança 

climática. Estas políticas também devem incluir uma aposta em mais e melhor investimento em energia limpa 

e eficiência energética, e a eliminação gradual dos subsídios e medidas de apoio aos combustíveis fósseis, 

especialmente dos que beneficiam a população mais próspera. 

Além disso, a região deve implementar novas formas de gerar receitas adicionais, tais como impostos 

relacionados com o ambiente, sistemas de intercâmbio de direitos de emissão e maior implantação de títulos 

de dívida. Em média, as receitas fiscais da ALC relacionadas com o ambiente representaram 1% do PIB em 

2020, apenas metade da média estimada da OCDE de 2% do PIB. O alargamento dos títulos de dívida, tais 

como obrigações verdes, sociais, sustentáveis e ligadas a critérios de sustentabilidade (GSSS, na sigla em 

inglês), a conversão da dívida-por-natureza, as obrigações para catástrofes e as cláusulas sobre catástrofes 

naturais também podem ajudar a angariar receitas adicionais para assegurar o influxo de recursos para a ação 

climática. 

Entre 2014 e agosto de 2022, o mercado de obrigações GSSS atingiu um valor acumulado de 96 827 milhões 

de dólares, dos quais a emissão de obrigações verdes representou 33 386 milhões de dólares, sendo seguida 

por obrigações ligadas a critérios de sustentabilidade no valor de 22 972 milhões de dólares (Gráfico 7). Em 

2021, as empresas lideraram as colocações de obrigações GSSS, com uma quota de 54% da emissão total de 

obrigações GSSS efetuada na ALC durante esse período, enquanto que os emissores soberanos 

representaram 44%, e os supranacionais 2% (Gráfico 8, Painel A). Pelo contrário, entre janeiro e agosto de 

2022, os emissores soberanos lideraram as colocações de obrigações GSSS, com uma quota de 52%, 

enquanto que as empresas foram responsáveis por 26% e os supranacionais e quase-soberanos por 22% 

(Gráfico 8, Painel B). Os três maiores emissores soberanos da região entre 2021 e agosto de 2022 incluem o 

Chile, que lidera a emissão com um total de 27 504 milhões de dólares, seguido pelo Brasil com 13 055 milhões 

e pelo México com 12 775 milhões. Por sua vez, os principais emissores supranacionais foram a CAF - Banco 

de Desenvolvimento da América Latina, com 480 milhões de dólares e o Banco Centro-Americano de 

Integração Económica (BCIE), com 1 277 milhões (CEPAL, 2022[13]; Núñez, Velloso e Da Silva, 2022[14]). 

Em 2021, as obrigações vinculadas a critérios de sustentabilidade da ALC, emitidas nos mercados 

internacionais, atingiram 17 000 milhões de dólares, todas elas procedentes do setor corporativo. No entanto, 

em 2022 os emissores soberanos também começaram a utilizar estes instrumentos. Em março de 2022, o Chile 

emitiu as primeiras obrigações soberanas do mundo ligadas a critérios de sustentabilidade, no valor de 2 000 

milhões de dólares, sendo os dois principais indicadores de desempenho a redução das emissões de GEE e o 

aumento da produção de energia. Em novembro de 2022, o Uruguai também emitiu as suas primeiras 

https://www.oneauthor.org/#_bookmark6
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Obrigações Indexadas aos Indicadores de Mudança Climática (BIICC, na sigla em inglês). O Quadro de 

Referência foi desenvolvido conjuntamente por cinco ministérios, com assistência técnica do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

As obrigações representam um esforço pioneiro na medida em que ligam a sua taxa de juros ao progresso do 

país em duas dimensões ambientais: a redução das emissões de GEE e a conservação da área de florestas 

nativas. O apoio à expansão e ao ajustamento deste tipo de instrumentos oferece a oportunidade de 

redirecionar os fluxos de capital para projetos que promovam a mitigação e adaptação à mudança climática, 

reforçando simultaneamente as dimensões sociais e sustentáveis para assegurar uma transição verde e justa. 

Gráfico 7. Emissão total de obrigações GSSS da ALC nos mercados internacionais, por tipo de 
instrumento, de dezembro de 2014 a agosto de 2022 

 

Nota: GSSS, na sigla em inglês, refere-se a obrigações verdes, sociais, sustentáveis e ligadas a critérios de sustentabilidade. Entre janeiro e agosto 

de 2022 , o total das obrigações sustentáveis inclui duas obrigações azuis emitidas pelas Baamas. 

Fonte: (Núñez, Velloso e Da Silva, 2022[14]; CEPAL, 2022[13]). 
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Gráfico 8. Emissão total de obrigações GSSS da ALC nos mercados internacionais, por tipo de emissor, 
janeiro-dezembro de 2021 e janeiro-agosto de 2022 

 

Nota: Os emissores quase-soberanos são definidos como empresas públicas ou público-privadas. Os emissores supranacionais são definidos como 

entidades formadas por dois ou mais governos centrais para promover o desenvolvimento económico dos países membros. 

Fonte: (Núñez, Velloso e Da Silva, 2022[14]; CEPAL, 2022[13]). 

As estratégias financeiras devem favorecer a mobilização de recursos tanto do setor público quanto do privado, 

em parte apoiando a participação de agentes-chave, tais como instituições financeiras de desenvolvimento 

subnacionais, nacionais e internacionais. A melhoria dos quadros fiscais verdes (por exemplo, através de uma 

regra fiscal verde) será fundamental, bem como o alargamento de quadros financeiros sustentáveis para 

assegurar que os investimentos públicos e privados alcançam efetivamente projetos ambientalmente 

sustentáveis. Uma vez que será o setor privado a fazer a maior parte dos investimentos necessários para 

implementar a transição, o setor público terá de estabelecer os incentivos necessários para redirecionar os 

investimentos para projetos sustentáveis. Neste sentido, será necessário garantir a disponibilidade de 

instrumentos regulamentares adequados (por exemplo, normas de sustentabilidade e taxonomias verdes, 

sustentáveis ou transitórias). A existência de mecanismos para evitar o "greenwashing" (prática de políticas 

verdes que não contribuem necessariamente para a proteção ambiental) será de capital importância. 

O desenvolvimento de mecanismos de compensação (por exemplo, transferências em espécie, políticas ativas 

de emprego, programas para trabalhadores independentes e empreendedores) será crucial para as famílias 

vulneráveis prejudicadas por reformas relacionadas com a mudança climática. As transferências monetárias e 

em espécie bem direcionadas continuarão a ser essenciais, juntamente com políticas de compensação, para 

apoiar a relocalização e a recapacitação dos trabalhadores, promover o trabalho em condições dignas nas 

zonas rurais, desenvolver novos modelos de negócio e prestar apoio aos trabalhadores deslocados. 
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Quadro 4. Principais mensagens sobre o financiamento de uma transição verde e justa 

Promover políticas fiscais ambientalmente sustentáveis 

• Promover mais e melhores despesas em energia limpa e melhorar a eficiência energética. Será 

necessário investir mais em tecnologias para a produção e armazenamento de eletricidade. 

• Aumentar as receitas procedentes dos impostos ambientais, bem como fazer avançar os sistemas de 

fixação dos preços do carbono e do comércio de direitos de emissão. 

• Racionalizar a utilização dos subsídios aos combustíveis, eliminando de forma progressiva os que 

particularmente beneficiam a população mais próspera. 

• Criar mecanismos de compensação para famílias vulneráveis negativamente afetadas pelas políticas de 

reforma ligadas à transição verde. 

• Potenciar a utilização de títulos de dívida, particularmente favorecendo a expansão de obrigações GSSS 

que apoiem a agenda ambiental. É importante desenvolver o mercado de dívida local, e incentivar os 

progressos digitais e tecnológicos. 

• Explorar o potencial da conversão de dívida-por-natureza, desenvolver instrumentos financeiros 

negociáveis, tais como “obrigações catástrofe”, e utilizar cláusulas sobre catástrofes naturais nos 

contratos de dívida. 

Desenvolver estratégias financeiras sustentáveis para apoiar a transição verde 

• Implementar quadros fiscais que protejam os investimentos verdes, através de instrumentos (por 

exemplo, regras fiscais) que incluam uma regra de ouro verde para proteger os investimentos verdes 

contra os ciclos económicos e políticos. É essencial aplicar mecanismos como a orçamentação verde e 

as taxas de desconto social mais baixas para avaliar projetos com maiores benefícios ambientais. 

• Apoiar os Bancos Nacionais de Desenvolvimento (BND) e os Bancos Subnacionais de Desenvolvimento 

(BSD) para melhorar a mobilização de recursos públicos e privados para projetos sustentáveis. Será 

necessário promover uma redução do risco e uma melhoria do crédito para projetos sustentáveis dos 

BND, e apoiar os BSD a desenvolver mercados financeiros subnacionais (por exemplo, para cidades 

intermédias). 

• Ajudar a alargar o financiamento relacionado com o clima para fomentar o aumento dos investimentos 

privados. Será necessário promover as parcerias, bem como a coordenação entre os Bancos Multilaterais 

de Desenvolvimento e as agências de desenvolvimento. Será também necessário aproveitar melhor os 

crescentes recursos dos fundos multilaterais para o clima, desenvolvendo capacidades para a preparação 

de projetos, melhorando a utilização do processo do Plano Nacional de Adaptação, e impulsionando os 

programas de financiamento misto. 

• Apoiar a melhoria e a expansão dos quadros financeiros sustentáveis. Será necessário alargar as 

ferramentas regulamentares (por exemplo, normas de sustentabilidade ou obrigações e taxonomias 

verdes, sustentáveis ou de transição). Será importante promover a harmonização destas normas e 

taxonomias em toda a região. Os quadros financeiros sustentáveis devem também ser alargados ao setor 

não bancário (por exemplo, pensões, mercados de capitais e setores de gestão de ativos). 
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Para avançar na direção de uma transição verde e justa, será fundamental construir 

um amplo consenso e uma visão a longo prazo em torno de um novo contrato social 

Os cidadãos da ALC dizem-se mais preocupados com a gravidade da mudança climática do que os de outras 

regiões do mundo. Em média, 68% dos cidadãos da ALC reconhecem a mudança climática como uma ameaça 

muito grave para os seus países nos próximos 20 anos (Gráfico 9). Ao contrário do que acontece noutros 

países, tal como nos Estados Unidos, a preocupação com a mudança climática na ALC é uma constante em 

todo o espetro político. A importância que os cidadãos da ALC atribuem à agenda verde poderá fazer da 

transição verde o elemento de coesão de um novo contrato social na região. 

Gráfico 9. Percentagem de cidadãos que consideram a mudança climática como uma ameaça muito 
grave para o país nos próximos 20 anos, 2019 

 

Notas: Pergunta para o Gráfico 9: "Considera a mudança climática uma ameaça muito grave, uma ameaça até certo ponto grave ou que não constitui 

qualquer ameaça para os cidadãos deste país durante os próximos 20 anos? Se não o souber, diga-o mesmo assim". 

Fonte: Elaboração dos autores com base em (Lloyd’s Register Foundation, 2020[15]). 

A transição verde poderá resultar na transferência de recursos de uns setores económicos e círculos eleitorais 

para outros, o que poderá levar a que determinados grupos mais afetados se oponham a ela. Por isso, para 

criar um consenso em torno da transição verde, será importante gerar espaços de diálogo inclusivos e 

partilhados que permitam a construção de posições conciliadas. Fomentar a participação dos cidadãos, 

agrupamentos civis, mulheres e comunidades indígenas e locais ao longo do processo de elaboração de 

políticas poderá promover uma maior perceção de apropriação a nível local e criar políticas mais inclusivas que 

tenham devidamente em conta as necessidades locais. Os decisores políticos devem também incluir o setor 

privado, através de uma maior consciencialização sobre práticas de conduta empresarial responsável e de 

políticas de integridade mais rigorosas, para evitar o risco de que as políticas ambientais sejam capturadas por 

elites influentes. Além disso, é fundamental adaptar a estratégia para a transição verde aos contextos 

sociopolíticos específicos de cada país, bem como conceber fórmulas de comunicação próximas e motivadoras 

para divulgar a agenda da reforma verde proposta. Por sua vez, as estratégias para uma estratégia verde que 

seja justa devem incluir mecanismos de compensação específicos para grupos vulneráveis que se possam 

sentir prejudicados a curto prazo. 
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Dado que a transição verde afeta praticamente todas as áreas das políticas públicas, os responsáveis pela 

formulação dessas políticas devem trabalhar de forma estratégica e promover uma melhor coordenação entre 

setores e níveis da administração pública para garantir uma agenda verde coerente. Será necessária uma 

abordagem integrada, que procure um equilíbrio entre objetivos económicos, sociais e ambientais, evitando 

possíveis contradições e favorecendo sinergias entre diferentes políticas públicas. 

Relacionar a agenda verde com os planos de desenvolvimento a longo prazo é também essencial para garantir 

uma implementação coerente ao longo do tempo, para além dos ciclos políticos de curto prazo. Os governos 

devem articular uma visão a longo prazo, à qual adequar as suas ações. Isto pode ser feito através de quadros, 

tais como planos nacionais de desenvolvimento (PND) e contribuições nacionalmente determinadas (CND), 

juntamente com estratégias climáticas, e políticas e regulamentações definidas para apoiar os seus 

compromissos. As CND estabelecem objetivos e políticas concretas, que constituem a base das contribuições 

para o esforço nacional das diferentes partes envolvidas, no sentido de alcançar os objetivos a longo prazo do 

Acordo de Paris. Embora a maior parte dos países da ALC já tenha apresentado uma atualização das suas 

CND, a atualização da Costa Rica para 2020 é uma das poucas consideradas compatíveis com o cumprimento 

do objetivo de limitar o aquecimento global a 2°C. 

Todos os objetivos estabelecidos pela Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica e Panamá nas suas CND têm 

um caráter incondicional. Em contrapartida, a maior parte dos países da ALC também fixam objetivos 

condicionados, o que significa que a realização desses compromissos está condicionada à obtenção de ajuda 

financeira e técnica internacional. Isto demonstra a importância fundamental da ação coletiva e da cooperação 

nacional e internacional para alcançar os objetivos do Acordo de Paris. 

Quadro 5. Principais mensagens sobre a governação de uma transição verde e justa 

Desenvolver estratégias para ultrapassar as barreiras de economia política da transição verde. 

A agenda de políticas públicas para a transição verde é uma agenda ampla e é essencial compreender 

os fatores de economia política que podem favorecer ou obstaculizar o seu progresso. Neste sentido, 

esta agenda deve ser acompanhada por esforços que se possam resumir em torno de quatro C: 

• Concertação: envolver as partes interessadas desde o início e ao longo de todo o ciclo de 

elaboração das políticas públicas para definir uma agenda comum e concertada. 

• Contextualização: ajustar a sequência e intensidade da agenda verde ao contexto sociopolítico 

nacional e internacional. 

• Comunicação: implementar uma estratégia de comunicação baseada em provas, adaptada a 

diferentes tipos de público, e que permita construir uma narrativa sólida sobre as oportunidades 

e desafios da transição verde. 

• Compensação: implementar políticas para apoiar os grupos mais vulneráveis e os que recebem 

os impactos negativos da transição, ajudando ao mesmo tempo a população a lidar com os 

efeitos irreversíveis de fenómenos climáticos cada vez mais frequentes e extremos. 

Promover espaços participativos para a deliberação e formulação de políticas públicas 

A diversidade dos agentes, setores e circunscrições afetadas pela agenda verde sublinha a 

necessidade de construir consensos e estabelecer espaços comuns de deliberação. Por isso, é 

fundamental que os processos de elaboração de políticas sejam participativos, para evitar que as elites 
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do poder capturem as políticas em benefício próprio ou contra as reformas. Em particular, os governos 

deverão: 

• Promover a participação dos cidadãos, da sociedade civil e das comunidades locais para 

aproveitar os seus conhecimentos e desenvolver políticas inclusivas e transparentes, centradas 

em setores e grupos populacionais historicamente excluídos, bem como nos que são mais 

vulneráveis ao clima. Isto inclui envolver as mulheres e as comunidades locais e indígenas no 

processo de tomada de decisões, para assim alargar o diálogo e aumentar a identificação com 

os acordos alcançados. 

• Convidar as empresas a assegurar o cumprimento das expectativas em matéria de luta contra 

a mudança climática, bem como a identificar, abordar e mitigar os efeitos ambientais a partir 

do processo de devida diligência na cadeia de fornecimento. Em particular, os governos 

poderão continuar a oferecer apoio e capacitação às empresas da ALC para que implementem 

a devida diligência baseada nos riscos e nos instrumentos de Conduta Empresarial 

Responsável da OCDE. 

Reforçar as instituições públicas para trabalhar de forma estratégica 

• Harmonizar os objetivos nos diferentes níveis e áreas do setor público para promover uma 

abordagem integral de todo o governo e assegurar a implementação coerente da agenda 

verde. 

• Relacionar os instrumentos políticos com estratégias a longo prazo, particularmente com os 

planos nacionais de desenvolvimento, para garantir a implementação coerente das políticas ao 

longo do tempo. O Quadro reforçado de transparência do Acordo de Paris é uma ferramenta 

fundamental. 

• Aproveitar as diferentes ferramentas ao dispor dos governos, desde regulamentação até 

investimento e financiamento, para promover a agenda verde, enviando sinais claros às 

empresas e moldando o comportamento dos consumidores (por exemplo, através de 

contratação pública verde ou de ambiciosos critérios de sustentabilidade para empresas 

estatais). 

A região deve ter uma voz destacada na agenda verde internacional, estabelecendo 

novas parcerias e aproveitando o seu potencial para impulsionar a transição 

Tendo em conta a natureza global dos desafios ambientais e a necessidade cada vez mais premente de reduzir 

as emissões de CO2, todos os países são chamados a participar nos esforços individuais e coletivos. As 

recentes experiências de algumas regiões mostram que é possível dissociar o desenvolvimento económico das 

emissões de CO2 (Gráfico 10). Os países da ALC podem atingir níveis mais elevados no índice de 

desenvolvimento humano (IDH), cumprindo simultaneamente as suas metas de baixas emissões. Ao mesmo 

tempo, os países da ALC devem desempenhar um papel predominante nesta agenda global, partilhando 

experiências de desenvolvimento sustentável com outras regiões e tendo uma voz destacada nas negociações 

sobre o clima. A mudança climática demonstrou que manter uma trajetória de crescimento exponencial das 

emissões de CO2 já não é uma opção. 

https://www.oneauthor.org/#_bookmark9
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Gráfico 10. Emissões de CO2 per capita em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano, 1995 2019 

 

Nota: Emissões históricas de CO2 de acordo com a Climate Watch, excluindo as alterações do uso do solo e a silvicultura.  

Fonte: Cálculos dos autores baseados em (Climate Watch, 2022[8]). 

Até à data, dado que cada país negoceia no âmbito de múltiplas coligações internacionais relacionadas com o 

clima, a região da ALC não tem tido uma voz unificada na arena internacional (Gráfico 11). Isto é o resultado 

tanto da fragmentação dos processos de integração regional da ALC como das ligações económicas sub-

regionais. Evitar uma maior fragmentação das políticas ambientais e a politização dos instrumentos ambientais 

é essencial para aproveitar todo o potencial da transição verde. Em muitos sentidos, a voz fragmentada da ALC 

nas negociações sobre o clima é uma oportunidade perdida, especialmente tendo em conta que a região 

alberga 50% da biodiversidade do planeta. Os esforços futuros deverão dar prioridade à melhoria do diálogo 

político e a uma agenda ambiental regional. 
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Gráfico 11. Participação dos países da ALC em coligações internacionais relacionadas com o clima 

 

Nota: *Membros do Fórum de Vulnerabilidade Climática (CVF) A-B-U = Argentina, Brasil e Uruguai. AILAC = Associação Independente da América 

Latina e do Caribe. ALBA = Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América. AOSIS = Aliança dos Pequenos Estados Insulares. CfRN = Coligação 

de Nações com Florestas Tropicais. EIG = Grupo de Integridade Ambiental. LDC = Países Menos Desenvolvidos. LMDC = Países em Desenvolvimento 

com Pensamento Alinhado. OPEC = Organização dos Países Exportadores de Petróleo. SIDS = Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento. 

O gráfico fornece uma representação não exaustiva das coligações da região; algumas estão ligadas ao ambiente como parte de uma agenda mais 

ampla. 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de (Delgado Pugley, 2021[16]; Klöck et al., 2020[17]; Watts e Depledge, 2018[18]). 

O comércio é um dos canais pelos quais a transição verde afetará a região da ALC. Representa um desafio na 

medida em que, nas últimas duas décadas, a ALC tem registado sistematicamente um défice no seu comércio 

de bens ambientais (serviços ambientais específicos, bens com fins exclusivamente ambientais, bens 

adaptados e tecnologias ambientais). Três quartos das importações de bens ambientais da região provêm da 

China, dos Estados Unidos e da União Europeia, enquanto que as importações intrarregionais apenas 

representam 5% das despesas totais. Além disso, a capacidade de exportação regional está muito concentrada; 

entre 2018 e 2020, um único país (México) foi responsável por 84% das exportações de bens ambientais da 

região. 

O Pacto Ecológico Europeu poderá ter implicações para os países da ALC, com a possibilidade de afetar o 

comércio entre as duas regiões. Em particular, como o Pacto Ecológico da UE aumenta os requisitos de 

rastreabilidade, transparência, cumprimento de normas e devida diligência, bem como de produção com baixo 

teor de carbono, orgânica e sustentável e de reforço da economia circular, os países da ALC terão de se adaptar 

a estas novas normas e regulamentos ambientais internacionais. Os países da ALC que negoceiam com a 

Europa têm a oportunidade de harmonizar os planos nacionais de mitigação da mudança climática, a fim de 

utilizar "as novas regras do jogo" para realizar uma transição produtiva. 
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O canal comercial também oferece outras oportunidades. Na transição para uma economia circular, será 

necessário que os países da ALC concebam políticas públicas específicas para todo o ciclo de vida dos 

produtos, incluindo a produção, consumo, gestão de resíduos e reciclagem. A cooperação e o investimento de 

caráter público e privado são fundamentais para impulsionar o desenvolvimento de capacidades, a inovação e 

a transferência de tecnologias. A transição para a economia circular também depende da coordenação dos 

esforços da ALC a nível nacional e internacional. Desde a redução dos direitos aduaneiros e das barreiras não 

pautais até à melhoria do nível de detalhe das classificações do comércio internacional, a harmonização de 

normas para bens de economia circular poderá ajudar as empresas, os países e os agentes regionais a adotar 

práticas sustentáveis. 

Quadro 6. Principais mensagens sobre as parcerias internacionais necessárias para promover a 

transição verde e justa 

As parcerias internacionais e regionais podem apoiar a ALC nos seus esforços para uma 

transição verde e justa 

• A nível regional, uma maior cooperação e integração poderá ajudar os países da ALC a 

ultrapassar a fragmentação e a ter uma voz unificada nas discussões internacionais, bem como 

a alinhar melhor as estratégias nacionais com a agenda verde internacional. Estas são algumas 

das principais áreas: 

o Ratificar e implementar o Acordo de Escazú, como uma oportunidade única para melhorar 

a proteção dos defensores dos direitos humanos em questões ambientais. 

o Reforçar as parcerias regionais para mobilizar o potencial da região em energias 

renováveis. 

o Acelerar um mercado regional de carbono no contexto de uma regulamentação apropriada. 

• A nível global, reforçar e estabelecer parcerias internacionais pode contribuir para: 

o Adaptar e aproveitar os impactos provocados pelas iniciativas de transição verde dentro e 

fora da região da ALC, sobretudo nos canais comerciais, mercados de trabalho e padrões 

de produção e consumo. 

o Garantir a coerência dos objetivos da política ambiental nacional com os objetivos de 

desenvolvimento sustentável reconhecidos no contexto internacional. 

As alianças entre parceiros comerciais devem contribuir para atenuar os efeitos e aproveitar as 

oportunidades relacionadas com as normas comerciais ligadas à transição verde 

• As alterações legislativas devem prever períodos de transição para introduzir os ajustamentos 

de forma suave. 

• Os investimentos no desenvolvimento de programas de transformação produtiva à medida 

devem ser aumentados, para adaptar a oferta exportável aos novos requisitos e proporcionar 

instalações e mais recursos para a realização de grandes projetos (por exemplo, 

infraestruturas, ciência e tecnologia). 

• Medidas complementares, tais como financiamento, cooperação técnica e criação de 

capacidades, podem ajudar os parceiros comerciais a adotar práticas mais sustentáveis. 
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• É importante atualizar os Acordos de Associação entre a UE e a ALC, tendo em conta a 

transição verde, bem como uma maior integração nos pilares político, comercial e de 

cooperação. 

• O comércio internacional de bens e serviços deve ser aproveitado para facilitar a transição para 

uma economia circular. 

Os governos nacionais devem lançar iniciativas para se adaptarem a estas mudanças 

• Adaptação às novas normas e regulamentos ambientais, incluindo os do Pacto Ecológico 

Europeu. Isto contribuirá para melhorar as normas nacionais da ALC e promoverá 

oportunidades para materializar uma transformação produtiva com tecnologias mais limpas, 

acrescendo valor às exportações. 

• Estabelecer roteiros nacionais de sustentabilidade ambiental e adaptação à mudança climática 

para as novas normas e regulamentações. 

• Apoiar iniciativas para reforçar as instituições que favorecem os mecanismos de coordenação 

público-privada, a fim de promover investimentos relacionados com a transição verde na ALC. 

• Promover indústrias de produtos sustentáveis, tais como plásticos biodegradáveis, materiais 

inteligentes. 
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