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PREÂMBULO 

A África é o continente que menos tem contribuído para o aquecimento global e, no entanto, o 
continente sofre os impactos mais devastadores. Os países podem enfrentar secas mais graves e de 
longa duração e a devastação de tempestades e inundações — tudo no mesmo ano. Os agricultores 
enfrentam a perda de colheitas, os habitantes nas cidades veem a sua infraestrutura fragmentada, 
todos observam a perda de biodiversidade de alto valor. Mas nenhum conselho de desespero será 
encontrado neste relatório. 

Pelo contrário, acreditamos que a África tomará a oportunidade para aumentar as suas economias, reduzir 
a pobreza e contribuir para a luta global contra as alterações climáticas. Isso porque o mundo mudou, e 
cada vez mais a melhor maneira de garantir o desenvolvimento é através do desenvolvimento sustentável 
. Os países africanos não precisam de seguir os antigos modelos da industrialização - podem traçar um 
novo rumo. E o Business Plan da Próxima Geração para o Clima de África do Banco Mundial confirma o 
compromisso de apoiar fortemente essa opção.

Vejamos o desafio da energia—quinhentos milhões de africanos ainda não têm acesso à eletricidade 
quando o ano de 2020 se aproxima do fim. A tecnologia que impulsiona a energia solar é mais 
eficiente, mais acessível e mais barata do que nunca. O Banco Mundial fará parcerias com governos e 
com o sector privado para apoiar 25 países no fortalecimento do planeamento do sector da energia 
em direção a caminhos transformadores que aumentem o acesso à eletricidade em África durante os 
próximos seis anos.

Da mesma forma, como devemos cumprir o imperativo de garantir que nenhum africano passe 
fome - para garantir a segurança alimentar no continente? A agricultura climaticamente inteligente – a 
partir dos campos de cultivo até aos mercados e ao consumidor - é uma prática fundamental para a 
resposta. O Banco Mundial já está a apoiar projetos agrícolas modernos na Etiópia, no Níger e na Zâmbia 
que beneficiam as comunidades rurais pobres. Ao abrigo deste Plano, estamos a visar 28 milhões de 
agricultores para garantir a segurança alimentar e nutricional em 20 países.

Estas são apenas duas das cinco principais vertentes da trajetória a médio prazo deste novo Plano 
Climático, estando previsto que os novos investimentos atinjam 22,5 mil milhões de dólares até 2025, 
sendo que pelo menos metade deste valor é dedicado à adaptação e à resiliência. Mesmo quando este 
Plano está em lançamento, a pandemia da COVID-19 virou grande parte do nosso mundo de cabeça para 
baixo. Tal como as alterações climáticas, a pandemia da COVID-19 sublinha a forma como as questões 
globais podem atravessar as economias, afetando desproporcionadamente as comunidades pobres. Mas 
à medida que a África navega através da pandemia, incluindo os passos de “recuperação sustentável”, irá 
emergir do outro lado com melhor posição para intensificar as suas ações de desenvolvimento de uma 
forma esclarecida sobre o clima e tendo em conta as novas oportunidades. 

A viagem pode ser um pouco mais árdua, mas o destino não é menos convincente. O Banco Mundial 
estará junto dos nossos clientes a cada passo para reduzir a pobreza e manter a África como o 
continente mais amigável para o clima a nível mundial.

Hafez Ghanem
Vice-Presidente do Banco Mundial para África
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PRÓLOGO SOBRE A COVID-19

À medida que a pandemia do coronavírus (COVID-19) se desencadeia globalmente, a África 
Subsaariana prepara-se para um novo conjunto de desafios sem precedentes sobre as suas 
perspetivas de crescimento e desenvolvimento, começando com a primeira recessão na 
região nos últimos 25 anos. As primeiras estimativas indicam que a COVID-19 custará à região 
entre US$37 mil milhões e US$79 mil milhões em perdas de produção para 2020, devido a 
uma combinação de efeitos (Zeufack e outros 2020), incluindo a interrupção do comércio e 
da cadeia de valor, a redução dos fluxos de financiamento externo e as medidas de contenção. 
O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que a economia da região se contraia de -1,6 
porcento em 2020, o pior valor para o crescimento jamais registado (FMI 2020). 

Estão a emergir lições críticas sobre a importância da preparação de ponta a ponta, a 
necessidade de uma preparação de todo o sistema - envolvendo todos os sectores e todas 
as pessoas (famílias, instituições, comunidades, governos nacionais e partes interessadas 
internacionais) - e sobre o imperativo de estratégias proactivas e antecipatórias, incluindo 
políticas macroeconómicas flexíveis para enfrentar desafios sem fronteiras, tais como 
pandemias e alterações climáticas.

Este Business Plan da Próxima Geração para o Clima de África será lançado após um dos 
momentos mais cataclísmicos do desenvolvimento da região - mesmo quando a pandemia e 
os seus efeitos de arrastamento continuarem a reverberar globalmente, especialmente em 
países já vulneráveis. Este Plano aborda as vulnerabilidades climáticas relacionadas com as 
principais prioridades de desenvolvimento da África Subsaariana: alimentos, água, energia, 
segurança humana e ambiental. Sublinha a importância de continuar com transições urbanas 
inteligentes em termos climáticos, incluindo a mobilidade verde, ao mesmo tempo que apoia 
a capacidade da região para se proteger contra choques climáticos e pandemias. 

A perda de vidas devida à COVID-19 é incomensurável. No entanto, uma mensagem 
convincente que emerge da crise é um apelo global para uma ação climática forte, precoce 
e unificada. Deixar para trás as populações mais pobres não é uma opção - e temos de nos 
elevar uns aos outros em direção a obter resultados de desenvolvimento saudáveis, robustos 
e sustentados. O significado dos saltos e da transformação em escala nunca foi tão claro, 
nem a urgência de uma ação climática mais profunda. Temos de ouvir a mensagem.

Este Plano para o Clima da Próxima Geração é uma plataforma galvanizadora para a África 
Subsaariana para se preparar e responder à escala e magnitude dos choques e tensões 
climáticas e atingir um futuro resiliente com baixas emissões de carbono para todos. O 
Banco Mundial está pronto, com os nossos clientes e parceiros, para executar esta ação.
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Children playing on the beach, Zanzibar, Tanzania, Africa 
Courtesy Alamy Stock Photo.
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VISÃO GERAL

A África Subsaariana não originou a crise climática, mas é afetada de forma persistente e 

desproporcionada pelos seus impactos. As alterações climáticas já estão a ter impacto na 

região—e um novo clima normal, que poderá chegar já em 2030—irá comprometer ainda 

mais as realização das prioridades centrais de desenvolvimento da África Subsaariana. 

Este Business Plan da Próxima Geração para o Clima de África argumenta que as 

ações climáticas urgentes e em maior escala devem ser incorporadas nas trajetórias de 

desenvolvimento dos países da região. 

Antes e mais importante, a África Subsaariana deve acelerar a 
adaptação ao clima e a resiliência como pedra angular para a 
erradicação da pobreza - para aumentar a estabilidade e a segurança 
das suas populações e assegurar um crescimento económico 
sustentado. De igual modo, os países da região devem aumentar 
o acesso à energia - verde e limpa - para impulsionar o seu 
crescimento económico, reforçando o emprego, evitando a poluição 
e promovendo economias saudáveis e resilientes. Uma evidência 
convincente adverte que a magnitude e a escala dos impactos 
climáticos sobre as economias da região e sobre as populações 
mais pobres pode fazer retroceder os ganhos de desenvolvimento 
obtidos com grande esforço e ter graves consequências 
intergeracionais. Especificamente, a habilidade dos países para 
assegurar as suas prioridades centrais de desenvolvimento - superar 
a insegurança alimentar, garantir a estabilidade dos ecossistemas e 
a segurança da água, atingir o acesso universal à energia, antecipar 
e responder aos choques climáticos; e prosseguir a transformação 
urbana inteligente em termos climáticos e a mobilidade verde - têm 
de ser intensificadas face a um clima em mudança. A urgência 
de acelerar para novos caminhos de desenvolvimento robustos, 

estáveis e verdes não é apenas no interesse da região—o resto 
do mundo não pode alcançar os objetivos climáticos globais sem 
uma ação coletiva. A COVID-19 deve ser uma peça central na 
ação climática a desenvolver. O plano não deve apenas procurar 
maximizar o apoio à recuperação da COVID-19, mas também 
procurar sinergias entre estímulos verdes e pacotes de investimento 
para responder aos impactos e contribuir para o desenvolvimento 
a longo prazo. O Banco Mundial, como o maior financiador da ação 
climática, utilizará este Business Plan da Próxima Geração para o 
Clima de África como uma plataforma para elevar a trajetória do 
seu portfólio e incentivar ações com baixas emissões de carbono 
e resilientes ao clima para assegurar o crescimento económico e a 
prosperidade partilhada para a África Subsariana—numa estreita 
colaboração com os decisores políticos Africanos, parceiros de 
desenvolvimento, a  sociedade civil, o sector privado e outros 
intervenientes-chave. 

Children playing on the beach, Zanzibar, Tanzania, Africa 
Courtesy Alamy Stock Photo.
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Contexto climático na  
África Subsaariana

1 A meta de Paris é que o aquecimento seja “bem abaixo de 2°C acima dos níveis pré-industriais e 
que se prossigam os esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-
industriais”

2 https://climateactiontracker.org/global/temperatures/

O ano de 2019 foi o terceiro ano 
mais quente já registado em África� 
Globalmente, os cinco anos mais quentes 
ocorreram todos desde 2015, com nove 
dos 10 anos mais quentes tendo ocorrido 
desde 2005 (NOAA 2019a). Numa amostra 
de 30 países africanos, dois terços estão 
a aquecer mais rapidamente do que o 
mundo inteiro - uma tendência que se prevê 
continue nas próximas décadas (Bishop 
2017). Este aquecimento e o aumento das 
temperaturas médias globais de 0,95°C 
acima da média do século 20 (NOAA 2019b) 
desafiam as economias e as comunidades 
da África Subsaariana. Desde o Sahel ao 
Corno de África, até ao sul do continente e 
às pequenas nações insulares—todos estão 
a sofrer os efeitos devastadores de padrões 
meteorológicos mais extremos e alterações 
que avançam lentamente. Condições 
climáticas incomuns, exacerbadas pelas 
alterações climáticas, por exemplo, criaram 
condições ideais para o aumento do número 
de gafanhotos do deserto, representando 
uma ameaça crescente numa região que já 
luta com uma extensa insegurança alimentar 
(WMO 2019). 

A África Subsaariana é a região que 
menos tem contribuído para as 
emissões de gases com efeito de estufa 
(GEE), mas é a que mais sofre com os 
impactos das alterações climáticas� Os 
cientistas lançaram um aviso inequívoco 
de que os níveis de aquecimento poderiam 
atingir 1,5°C até 2052, e já em 2030, se as 
atividades humanas intensivas em carbono 
aumentarem ao ritmo atual (IPCC 2018). O 
apelo à comunidade global para acelerar 
a redução de emissões é baseado nas 
constatações de que os riscos climáticos 
para os sistemas naturais e humanos são 

maiores para o aquecimento global de 1,5°C 
do que atualmente, mas menores do que a 
2°C. As emissões líquidas globais de dióxido 
de carbono teriam de diminuir 45 por cento  
em relação aos níveis de 2010 até 2030 e 
chegar a zero por volta de 2050 para manter 
o aquecimento em torno de 1,5°C. Os níveis 
atuais de emissões, no entanto, estão fora 
do caminho para cumprir a meta de Paris 
de manter o aquecimento abaixo 2°C 1 
(WMO 2020), e estão mais perto dos 3°C.2 
Uma ação global dedicada para reduzir e 
nivelar as emissões é de extrema urgência, 
juntamente com uma ação climática 
acelerada para atingir a resiliência. 

A intensificação significativa do ritmo 
e da escala dos impactos climáticos irá 
desafiar a capacidade de muitos países 
da África Subsaariana para alcançar 
os seus objetivos de crescimento 
económico e desenvolvimento� Os 
impactos climáticos continuarão a 
aprofundar as vulnerabilidades existentes 
e as baixas capacidades, levando à pobreza, 
à fragilidade, a conflitos e violência. Há 
um conjunto de evidências baseadas na 
ciência, na análise e no desenvolvimento de 
impactos que reafirmam como as alterações 
climáticas, agravadas pelos choques 
climáticos, irão singularmente fazer recuar 
os ganhos de desenvolvimento minando a 
segurança alimentar, ambiental, hídrica e 
energética, ao mesmo tempo que desafiam 
as transições urbanas e a mobilidade verde. 
É crucial que os países da África Subsaariana 
intensifiquem as ações climáticas centradas 
no desenvolvimento para impulsionar o 
crescimento económico e manterem-se à 
frente da curva. 

O primeiro Business 
Plan para o Clima de 
África foi lançado 
em 2015

Foco na integração 
de considerações 
relacionadas com o 
clima nos projectos

ACBP

Relatórios anuais 
sistemáticos e 
transparentes face 
aos compromissos 
climáticos das empresas
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Crescimento económico face  
às alterações climáticas 

3 Vinte países africanos são classificados como frágeis, sujeitos a conflitos e afetados por violência (FCV) 
(Banco Mundial 2020a).

Estão previstos impactos climáticos 
significativos no crescimento económico 
da África Subsaariana—o produto interno 
bruto (PIB) poderia ser reduzido entre 10 
a 15 por cento até 2050 (Kompas, Pham, 
e Che 2018). Se os países continuarem a 
funcionar como recentemente, poderão 
sofrer reduções substanciais na produção 
económica e ima amplificação das 
desigualdades existentes (Burke, Hsiang, 
e Miguel 2015b). Estas projeções são 
anteriores à crise da COVID-19 e, como 
consequência desta crise, o Banco Mundial 
e o FMI projetam ambos uma redução 
significativa do crescimento na região para 
2020, ilustrando ainda melhor como os 
grandes choques adversos interagem com 
as vulnerabilidades existentes para afetar 
o crescimento. Para reduzir a pobreza de 
forma sustentável, as economias africanas 
devem criar empregos mais produtivos e 
desviar capital e mão-de-obra dos sectores 
de baixa produtividade para sectores com 
maior produtividade. 

A natureza dos impactos climáticos nas 
economias com baixos rendimentos deve 
ser melhor compreendida e abordada 
proactivamente em todas as escalas 
temporais� À medida que o aquecimento 
aumenta, uma perda anual de 2 por cento 
per capita num prazo de 30 anos pode 
causar efeitos cumulativos—reduzindo 
em mais de 50 por cento o crescimento 
global do PIB per capita (SEforAll 2018). 
Até 2050, espera-se que as perdas de horas 
de trabalho dos países devido ao calor 
resultem em perdas anuais do PIB de 6 por 
cento nas regiões mais afetadas, como a 
África Ocidental. Este menor crescimento 

em África e o seu impacto na capacidade 
de criar empregos nos sectores formais 
poderia reforçar a sua dependência 
de sectores sensíveis ao clima, como a 
agricultura (Abidoye e Odsula 2015) e levar 
a uma maior fragilidade (Banco Mundial 
2020a).3 

Em geral, o crescimento económico na 
África Subsaariana durante as últimas 
duas décadas não tem sido suficiente 
para acompanhar o crescimento 
relativamente elevado da população 
na região� O número de pessoas nos 40 
por cento inferiores aumentou de 278 
milhões em 1990 para 416 milhões em 
2015 (Banco Mundial 2018b). Prevê-se que 
as alterações climáticas reduzam os seus 
rendimentos em mais de 8 por cento até 
2030, limitando ainda mais a sua capacidade 
de resposta aos choques climáticos e de 
adaptação às alterações climáticas (Beegle e 
Christiaensen 2019). 

Para gerir o impacto das alterações 
climáticas nas economias dos países 
da África Subsaariana, tornou-se no 
entanto num desafio crucial para o 
desenvolvimento (Abidoye e Odsula 
2015). É fundamental aplicar a mudança em 
direção a um caminho com baixas emissões 
de carbono, que seja sustentável e resiliente 
de forma a permitir a realização de múltiplos 
benefícios em termos de crescimento 
económico e desenvolvimento. A busca de 
uma resiliência climática ambiciosa e de um 
desenvolvimento com baixas emissões de 
carbono torna-se fundamental para que a 
África Subsaariana garanta resultados de 
desenvolvimento sustentável.

Até 2050 
as perdas de horas de 
trabalho devido ao calor 
poderão resultar em 
perdas anuais do PIB até 6 
por cento.

Estima-se que 
a COVID-19 
custará à África 
Subsaariana entre 37 mil 
milhões de dólares e 79 
mil milhões de dólares 
em perdas de produção 
para 2020.

Prevê-se que 
o crescimento 
económico
seja abrandado na África 
Subsaariana devido às 
alterações climáticas.
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Proposta de Valor do Business 
Plan da Próxima Geração para 
o Clima de África 
Com menos de uma década para atingir 
os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), gerir o impacto da 
escalada e intensificação das alterações 
climáticas na economia da África 
Subsariana é um desafio crucial para 
o desenvolvimento� O Business Plan da 
Próxima Geração para o Clima de África 
(NG-ACBP) irá servir como uma plataforma 
para mudanças cruciais e galvanização e 
para apoiar os países clientes na região 
a alcançarem os seus ODSs através das 
seguintes propostas de valor (Figura 1): 

A adaptação e a resiliência devem 
ser a pedra angular na ação climática 
para a África Subsaariana a fim de 
garantir prioridades centrais para 
o desenvolvimento, tais como a 
alimentação, água, meio ambiente e 
segurança humana� O ritmo e a dimensão 
desta ação devem ser proporcionais à 
natureza crescente dos impactos climáticos, 
como inundações, secas e subida do nível do 
mar, entre outros. Uma abordagem de longo 
prazo para o planeamento de instituições, 
políticas climaticamente inteligentes 
e capacidades deve ser acompanhada 
pela implantação de soluções integradas, 
inovadoras e resilientes, enquanto que se 
possa garantir uma preparação de forma 
mais holística para enfrentar os choques 
climáticos e as pandemias.  

Um grande aumento no acesso à energia 
verde e limpa permitirá aos países da 
região aproveitarem os benefícios de 
uma mitigação a favor dos pobres� 
Estes benefícios incluem evitar a poluição, 
implementar a mobilidade verde, impulsionar 
o crescimento do emprego e assegurar a 
resiliência da comunidade através de um 
maior acesso a escolas, clínicas de saúde e 
uma diversificação económica. O acesso à 
energia em quase todos os países continua 

baixo; a queda dos custos das energias 
renováveis proporciona uma oportunidade 
real para a implementação em larga escala 
de uma energia verde e limpa. Esta mudança 
garantirá que os países na região possam 
dar um salto em frente em vez de ficarem 
estagnados nas tecnologias e modelos 
convencionais com uma utilização intensiva 
de carbono.

O imperativo de adaptação e resiliência 
climática aliadas à energia limpa verde 
proporcionam uma plataforma para 
que os países da África Subsaariana 
procurem novos caminhos de 
desenvolvimento - estratégias a longo 
prazo para caminhos com baixas 
emissões de carbono e resistentes ao 
clima (Figura 1)� Estas estratégias a longo 
prazo são especialmente importantes 
numa região onde grande parte das 
infraestruturas, cidades e sistemas de 
transporte ainda estão por construir, e onde 
as crises persistentes alimentares, água e 
meio ambiente ampliadas pelos impactos 
climáticos podem levar a uma fragilidade 
prolongada, conflitos e migrações causadas 
pelo desespero. Este novo modelo de 
negócios na África Subsaariana será 
diferente dos das economias poluidoras 
que devem modernizar as suas cidades ou 
infraestruturas e de fazer face à limpeza da 
poluição; o modelo também garante uma 
maior resiliência, estabilidade e segurança 
da população em geral. Esta convergência 
irá amplificar as oportunidades de 
proporcionar uma ação sustentável 
e-resiliente como parte dos pacotes de 
recuperação da COVID-19, impulsionando 
o crescimento económico, a resiliência e 
os resultados da redução das emissões de 
carbono. Estas ações também apoiarão 
o contexto para uma maior ambição e 
ação climática através das Contribuições 
Nacionais Determinadas (CNDs) dos países.  

33 mil milhões 
de dólares 
em financiamentos da AID 
e do BIRD desde 2015.

346 projectos 
entregues entre 2015 e 
Junho de 2020.

29%
de co-benefícios 
climáticos no AF de 
2020, excedendo a meta 
regional de 22%.

Acima dos números para 
o primeiro Business Plan 
Climático para África
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Estas propostas de valor assumem 
uma importância ainda maior face 
às múltiplas megatendências que 
se estão a desenrolar ao mesmo 
tempo que as alterações climáticas na 
região� Incluem mudanças demográficas, 
urbanização, inovação tecnológica, perda 
de biodiversidade, surtos de doenças e 
pandemias. Por isso, a proatividade e as 
estratégias a longo prazo são fundamentais 
para impulsionar as transições e 
implementar as mudanças sistémicas rumo 
a resultados sustentáveis. 

Uma postura proactiva para ações com 
baixas emissões de carbono e resilientes 
é do interesse dos países da África 
Subsaariana e da comunidade global� Uma 
população estável, segura e resiliente tem 
menos probabilidades de ser ameaçada 

4 A Associação Internacional de Desenvolvimento (AID) ajuda os países mais pobres a reduzir a pobreza através de empréstimos (chamados “créditos”) e 
doações para programas que impulsionam o crescimento económico, reduzem as desigualdades e melhoram as condições de vida das pessoas. O Plano 
será atualizado conforme necessário para incorporar os compromissos climáticos da AID20 para o AF24-26.

5 https://www.worldbank.org/en/programs/africa-climate-business-plan

pela fragilidade, conflitos ou pela migração 
causada pelo desespero. Além disso, uma 
África Subsaariana verde e limpa irá reduzir 
a futura pegada de carbono da região e 
irá contribuir para a ação coletiva como 
parte das Contribuições Nacionalmente 
Determinadas (CDNs) dos países. O apoio à 
África Subsaariana ao longo destas transições 
de curto e longo prazo deve ser abordado 
de forma decisiva e em grande escala, para 
garantir que tem acesso ao apoio financeiro, 
técnico e humano necessário.

O Plano baseia-se no compromisso 
do Grupo Banco Mundial (GBM) de 
integrar o clima no desenvolvimento, tal 
como estabelecido nas Metas e Ações 
Climáticas Corporativas para 2025 
e nos compromissos da Associação 
Internacional de Desenvolvimento 

(AID)-19� Implementado ao longo de 
dois ciclos da AID (Ano Fiscal 21–26),4 
alavancando uma parceria de base ampla e 
defendendo o financiamento climático para 
a África Subsaariana, o Plano fornece uma 
oportunidade ideal para se conectar com 
as CNDs dos países, que também visam 
aumentar a ambição e a ação climática. 
Este Plano tem como objetivo mudar a 
direção do portfólio do Banco através de 
um enfoque no impacto climático sistémico, 
transformador e em grande escala. O novo 
portfólio terá como base os sucessos, 
realizações e lições do Plano anterior, com 
o sólido histórico de ações climáticas e de 
desenvolvimento de 346 projetos e US$33 
mil milhões de financiamento do Banco 
Mundial (em junho de 2020).5 Os destaques 
das realizações nos termos deste primeiro 
Plano são fornecidos no Anexo A.

Aumentara 
adaptação e a 
resiliência ao 

clima

Grande aumento 
no acesso à 

energia—verde 
e limpa

Promover novos 
percursos de 

desenvolvimento

FIGURA 1 Proposta de valor do Business Plan da Próxima Geração para o Clima de 
África: Promover um novo caminho de desenvolvimento

BUSINESS PLAN DA PRÓXIMA GERAÇÃO PARA O CLIMA DE ÁFRICA 5



Direções Estratégicas e Áreas  
Especiais de Destaque  

6 Esta visão geral utiliza os nomes abreviados das Direções Estratégicas. Os nomes completos são (a) Segurança Alimentar e Economia Rural Resiliente, (b) 
Estabilidade dos Ecossistemas e Segurança da Água, (c) Energia com Baixas Emissões de Carbono e Resiliente, (d) Cidades Resilientes e Mobilidade Verde, 
e (e) Choques Climáticos e Governação do Risco.

7 Este processo com a duração de um ano incluiu uma consulta a diversas partes interessadas na COP 25 da CQNUAC em Madrid, e compromissos com as 
Práticas Globais e as Unidades de Gestão do País no Banco Mundial.

Este novo Business Plan para o Clima 
identifica cinco Direções Estratégicas e 
duas Áreas Especiais de Destaque que 
são críticas para que a África Subsaariana 
consiga alcançar um crescimento e 
prosperidade partilhada� As prioridades 
centrais de desenvolvimento do Plano 
ajudarão a impulsionar o desenvolvimento 
com baixas emissões de carbono e resiliente 
ao clima e a assegurar o crescimento 
económico e os ODS nos países da África 

Subsaariana As Direções Estratégicas estão 
altamente interligadas, exigindo uma gestão 
proactiva dos riscos e oportunidades 
climáticas através de abordagens integradas e 
multissectoriais que considerem as sinergias 
e compromissos ao longo do tempo. As áreas 
de destaque especial representam questões 
sistémicas e abrangentes que podem permitir 
a integração da ação climática em larga escala. 
O contexto e o foco do Plano para cada 
Direção Estratégica e área de destaque estão 

resumidos na seguinte Figura 2.6 Estas áreas de 
enfoque foram validadas através de extensas 
consultas técnicas e processos de verificação 
com intervenientes internos e externos.7

O género, o envolvimento comunitário, a 
fragilidade e a inclusão social são aspetos 
transversais cruciais para todas as Direções 
Estratégicas e áreas de destaque especial, 
e desempenham um papel crítico na ação 
climática transformadora� A participação 

Áreas Especiais 
de Destaque:

Política Macroeconómica 
Esclarecida Sobre O Clima

Infraestrutura 
Verde E Resiliente

Cidades Verdes 
e Resilientes

Segurança 
Alimentar

Choques 
Climáticos

Energia 
Limpa

Estabilidade 
Ambiental

FIGURE 2 Direções Estratégicas e Áreas Especiais de Destaque
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O plano irá focar-se na promoção 
de meios de subsistência rurais 
resilientes e das economias urbanas 
através de uma base de recursos 
naturais reforçados e protegidos 
(água, terra, vegetação), que são 
fundamentais para a vida humana, 
fornecem bens e serviços críticos e 
funcionam como a primeira linha de 
defesa contra os pontos de rutura�

O Plano apoiará a África Subsaariana  
consiga um acesso universal a 
serviços energéticos acessíveis, 
fiáveis, sustentáveis e modernos, 
o que reforçará a resiliência 
da comunidade e promoverá a 
diversificação económica�

comunitária, o género e o envolvimento 
dos cidadãos no planeamento, tomada de 
decisões, implementação e monitorização são 
cruciais para uma ação climática eficaz, não 
só para a responsabilização mas também para 
construir a apropriação e sustentabilidade 
dos esforços. O desenvolvimento do capital 
humano e a saúde são questões transversais 
interligadas com a resiliência dos ecossistemas 
rurais e urbanos, sistemas alimentares, 
recursos hídricos e segurança energética, 
exigindo consultas focalizadas e participação 
liderada pelas comunidades durante os 
choques climáticos e as pandemias (como na 
COVID-19). 

CINCO DIREÇÕES 
ESTRATÉGICAS

Segurança 
alimentar 

A maioria das populações pobres de África 
(82 porcento) vive em áreas rurais, e ganham 
o obtêm a seu sustento principalmente 
da agricultura. Embora a contribuição da 
agricultura para o PIB na África Subsaariana 
tenha diminuído para menos de um terço, o 
sector ainda emprega 54 porcento da força 
de trabalho. As alterações climáticas terão 
um impacto negativo no rendimento das 
colheitas, na produtividade das culturas e do 
gado e na qualidade nutricional dos produtos 
agrícolas ao mesmo tempo que perturbam 
os sistemas alimentares. A percentagem 
da insegurança alimentar na região atingiu 
277 milhões em 2018, o que representa 22 
porcento da população. O sistema alimentar 
da região é especialmente vulnerável 
aos choques climáticos e outros, como 
evidenciado pela praga de gafanhotos e pela 
pandemia da COVID-19. 

Estabilidade 
Ambiental

As florestas, a pesca e a agricultura 
contribuem para 16 porcento do PIB da 
região. As alterações climáticas estão a 
prejudicar estes recursos, assim como a 
aumentar o stress sobre os recursos hídricos 
e a sua disponibilidade. Os 62 porcento da 
população que vive nas áreas rurais da África 
Subsaariana - e a crescente população em 
expansão e em novas cidades - irá exigir um 
abastecimento estável e seguro de água e 
serviços contínuos para o ecossistema. Se 
não forem abordadas, estas tensões podem 
alimentar a pobreza, e levam a conflitos, 
violência e migrações, especialmente nas 
áreas mais pobres dos países com baixos 
rendimentos (LICs). Sem ações concretas 
para o clima e o desenvolvimento, mais de 
85 milhões de migrantes climáticos poderão 
deslocar-se dentro dos países da África 
Subsaariana até 2050 como consequência do 
stress hídrico, da queda na produtividade das 
culturas e stress relacionado com o nível do 
mar (Rigaud e outros 2018).

Energia  
limpa

Na África Subsaariana, 541 milhões de 
pessoas, ou 50 porcento da população, não 
têm atualmente acesso à eletricidade. O 
consumo de energia elétrica per capita é um 
sexto da média mundial, mas os seus custos 
são superiores aos de qualquer outro local. 
A continuação de uma situação de “business 
as usual”, juntamente com o aumento da 
população, fará com que 530 milhões de 
pessoas permaneçam ainda sem eletricidade 
em 2030 (90 porcento do número global). O 
objetivo é aumentar o acesso à energia como 
um capacitador crítico da resiliência, o que 
irá gerar benefícios em todos os sectores 
da economia e aproveitar os abundantes 
recursos renováveis perante a queda dos 
preços da energia renovável. Os planeadores 
devem concentrar-se na eficiência energética, 
nas tecnologias de armazenamento e nas 
soluções renováveis fora da rede.

Perante um clima em mudança, 
o Plano irá concentrar-se nas 
respostas de ponta a ponta que 
abordem os riscos e aproveitem 
as oportunidades, para que a 
população beneficie de uma 
segurança alimentar e nutricional e 
que a economia rural seja resiliente�

Women walk with containers to fetch water not far from Dar es Salaam, Tanzania. 
Courtesy Rashad Mammadov / Shutterstock.
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Cidades verdes 
resilientes 

Uma urbanização rápida da África Subsaariana 
levará a um aumento estimado em três vezes 
a população urbana de 441 milhões em 2020 
para 1,3 mil milhões em 2050. Esta tendência 
pode agravar as tendências da pobreza, 
amplificadas pelas alterações climáticas. Com 
dois terços do espaço urbano até 2050, ainda 
a ser construído, deve-se dar uma atenção 
proactiva para impulsionar a transição 
urbana inteligente em termos climáticos e 
à mobilidade verde através da reforma e 
do planeamento de políticas, sustentada 
por dados personalizados e uma análise de 
risco. Este processo pode garantir que as 
cidades sejam motores de crescimento, mas 
é necessário construir as capacidades para 
promover empregos verdes, dar emprego aos 
jovens e catalisar as parcerias para sustentar 
os resultados.

Choques  
climáticos

Os choques climáticos únicos e recorrentes 
resultaram em grandes perturbações sociais 
e económicas, especialmente para os 40 por 
cento mais pobres, e têm consequências 
intergeracionais. Prevê-se que as alterações 
climáticas reduzam os seus rendimentos em 
mais de 8 por cento até 2030. É imperativo 
que exista um enfoque na resiliência 
socioeconómica dos mais pobres através de 
respostas rápidas, eficazes e proativas assim 
como sistemas de fornecimento direcionados 
que incluam uma perspetiva climática e 
abordem a resiliência macroeconómica. Os 
planeadores devem envolver as capacidades e 
conhecimentos das comunidades, com base 
na sua experiência vivida, para apoiar a tomada 
de decisões.

Conakry, capital city of Guinea. Courtesy Vincent Tremeau / World Bank.

O Plano tem de garantir a resiliência, 
crescimento verde e mobilidade 
através de um planeamento de 
longo alcance para as cidades 
existentes e futuras�

O Plano irá apoiar o aumento da 
resiliência das populações mais 
pobres aos choques climáticos, com 
sistemas eficazes de resposta e de 
prestação de serviços a curto prazo 
e com visão de longo prazo, bem 
como a resiliência macroeconómica� 
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DUAS ÁREAS ESPECIAIS 
DE DESTAQUE 

Estas áreas representam questões sistémicas e 
abrangentes que podem permitir a integração 
da ação climática em larga escala. 

PROMOVER POLÍTICAS 
MACROECONÓMICAS BEM 
DIVULGADAS SOBRE O CLIMA. Prevê-
se que as alterações climáticas abrandarão 
o crescimento económico nos países da 
África Subsariana o que terá como resultado 
desafios de sustentabilidade fiscal. Existem 
muitas oportunidades para implementar 
políticas que resultam numa melhor gestão 
fiscal e que, ao mesmo tempo, melhorem 
os resultados ambientais, climáticos e 
sociais. Alguns exemplos incluem: a redução 
ou melhor direcionamento dos subsídios 
aos combustíveis fósseis, impostos sobre 
o carbono ou a transferência de parte 
da carga tributária do rendimento para 
impostos sobre o consumo que reduzem 
a poluição e as emissões de carbono. 
Também podem ser utilizadas políticas 
fiscais para promover a integração de 
investimentos em adaptação climática, tais 
como seguros contra cheias subsidiados 
pelo governo para propriedades que 
estejam em conformidade com as restrições 
para zonas de inundação e taxas punitivas 
para as que não estejam.

GARANTIR A INFRAESTRUTURA VERDE 
E RESILIENTE. Os países da África 
Subsaariana devem resolver a sua grande 
lacuna de infraestruturas construindo 
infraestruturas robustas e resistentes aos 
riscos climáticos. Isso inclui a utilização 
de materiais e tecnologias com menos 
emissões de carbono e a incorporando 
infraestruturas mais verdes e soluções 
mais baseadas na natureza. Ao incorporar 
os riscos climáticos nos padrões de 
planeamento, manutenção e design, e 
aproveitar o sector privado e outros 
financiamentos, a infraestrutura construída 
pode servir como motor de crescimento e 
gerar benefícios multiplicadores.

Mais detalhes sobre estas Direções Estratégicas 
e Áreas Especiais de Destaque são fornecidos 
no sumário Num relance no Anexo B�

As ligações inerentes entre a COVID e 
as alterações climáticas, agindo através 
de caminhos ambientais, reforçam 
a necessidade de abordar as causas 
subjacentes dos desafios das doenças 
infeciosas� Setenta porcento das doenças 
infeciosas humanas emergentes têm 
hospedeiros ou vetores na vida selvagem 
(Jones e outros 2008) (incluindo, muito 
provavelmente, o coronavírus), enquanto o 
aumento da poluição devida aos combustíveis 
fósseis e outros fatores causados pelo 
homem, afetam a saúde humana e a 
vulnerabilidade das populações a vírus e 
outras doenças. O conjunto composto de 
Direções Estratégicas, com um foco especial 
na estabilidade dos ecossistemas, deve 
abordar as questões da fragmentação e 
destruição de habitats, e chamar a atenção 
dos decisores políticos para que desenvolvam 
ações holísticas a partir de perspetivas 
económicas, ambientais, sociais e climáticas.

Ao mesmo tempo, o baixo capital humano 
na África Subsaariana é uma barreira crítica 
para alcançar a resistência aos impactos 
climáticos, o que, por sua vez, prejudica a 
consecução do crescimento sustentável 
e a redução da pobreza� Este 
Plano procurará maximizar as 
sinergias com o Plano para o 
Capital Humano em África. Iso 
será feito reconhecendo que 
a saúde e a educação são a 
base do desenvolvimento de 
uma base de capital humano 
saudável e competente para 
combater os impactos climáticos 
e enfrentar o problema de uma 
forma esclarecida e planeada 
através das gerações. Reforçar e 
investir no capital humano é uma 
pedra angular da resiliência e das 
abordagens às baixas emissões 
de carbono em todas as Direções 
Estratégicas e áreas especiais de 
destaque.

Políticas informadas sobre 
o clima conduzem a uma 
melhor gestão fiscal e 
a melhores resultados 
ambientais e sociais 
que podem conduzir a 
transformações em escala.

As infra-estruturas 
verdes e resilientes 
podem servir de 
motores de crescimento 
e produzir benefícios 
multiplicadores.

‘‘Muitas das cidades de crescimento mais 
rápido do mundo encontram-se em 
África, mas a infra-estrutura sustentável — 
incluindo estradas, transportes públicos e 
electricidade — está ainda por desenvolver. 
Isto proporciona uma oportunidade única de 
saltar directamente para um desenvolvimento 
inteligente em termos climáticos. O Business 
Plan da Próxima Geração para o Clima de 
África visa apoiar os nossos clientes em todo 
o continente na utilização de tecnologia — 
como solar e digital — para proporcionar um 
crescimento económico que retire as pessoas 
da pobreza e valorize o meio ambiente.”  
 – Hafez Ghanem 
 Vice-presidente, Região de África
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Conduzir a mudança através 
de áreas de ação prioritária

8 O AID20 irá cobrir a fase 2 do NG-ACBP para o período AF24-26.
9 Ver https://www.worldbank.org/en/programs/africa-climate-business-plan

A teoria da mudança estabelece a 
visão mais ampla do Business Plan da 
Próxima Geração para o Clima de África 
(em inglês NG-ACBP), mapeando os 
caminhos esperados para a realização 
do impacto do Plano através das cinco 
Direções Estratégicas, sustentadas pelas 
áreas de destaque especial (Figura 3). Com 
base no progresso da implementação e nos 
apelos para abordar as novas dimensões 
que possam surgir no âmbito do AID20,8 
a teoria da mudança será adaptada em 
conformidade. 

As áreas para ações prioritárias sob 
cada Direção Estratégica e as áreas 
especiais de realce procuram catalisar 
vias de baixas emissões de carbono, 
resistentes ao clima e pioneiros para 
uma transformação em grande escala� 
Estas áreas de ação realçam a necessidade 
de aspetos sectoriais, transsectoriais e de 
capacitação para garantir a preparação 
para os riscos climáticos. Destacam a 
importância crítica dos dados (incluindo 
dos grandes dados), informações, 
avaliações e conhecimentos para promover 
uma mudança para as abordagens 
proactivas e antecipatórias para as 
comunidades e países. Um resumo das 
áreas de ação prioritárias é apresentado 

na Figura 3, com informações adicionais 
fornecidas no Anexo B. 

Este plano está fundamentado no 
compromisso do Banco em ajudar 
os Países da AID a (a) aumentar o 
financiamento relacionado com o clima 
e aprofundar a integração da questão 
climática; b) impulsionar o impacto 
sistémico a nível nacional; c) reforçar o 
apoio à adaptação e à resiliência; e (d) 
facilitar a transformação económica 
através de uma transição resiliente 
com baixas emissões de carbono (AID 
2020). Sem a rápida implementação do 
desenvolvimento inclusivo e esclarecido 
sobre o clima, mais 43 milhões de 
pessoas poderão ser empurradas para 
baixo da linha de pobreza até 2030 na 
África Subsaariana (Hallegatte e outros 
2016). O novo portfólio terá como base 
os sucessos, realizações e lições do 
Plano anterior, com o sólido histórico de 
ações climáticas e de desenvolvimento 
de 346 projetos e US$33 mil milhões de 
financiamento do Banco Mundial (em 
junho de 2020),9 com base em análises 
e avaliações especializadas. Ver o mapa 
interativo de boas práticas do portfólio 
ACBP para fomentar a aprendizagem, 
replicação e aumento de escala.

Dados (incluindo grandes 
dados), informação, avaliações, 
análises e boas práticas são 
fundamentais para fomentar 
o desenvolvimento de acções 
inclusivas e informadas sobre 
o clima.

“Hoje, o nosso cada vez maior 
desafio de insegurança alimentar 
é agravado pelo impacto das 
alterações climáticas, escassez de 
água, declínio da produtividade 
agrícola, e conflitos. A pandemia 
da COVID-19 e um surto sem 
precedentes de gafanhotos na 
África Oriental perturbaram ainda 
mais as cadeias de abastecimento 
alimentar, agravando o problema. 
Através do Business Plan da 
Próxima Geração para o Clima 
de África, o Banco Mundial apoia 
as comunidades rurais, incluindo 
os pequenos agricultores e 
pastores, a aumentar a sua 
resiliência aos choques actuais e 
futuros, promovendo sistemas 
alimentares mais duráveis e 
protegendo a saúde humana.”
  – Simeon Ehui 
 Director Regional

Desenvolvimento 
Sustentável

Região de África
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A COVID-19 como fator de mudança 

10 Ver, “Reuniões de Primavera do Banco Mundial/FMI 2020”: Comunicado do Comité de Desenvolvimento,” (parágrafo 7), https://www.worldbank.org/en/news/
press-release/2020/04/17/world-bankimf-spring-meetings-2020-development-committee-communique.

A COVID-19 deve ser uma peça 
central do Plano Climático, enquanto 
a África Subsaariana responde e 
recupera da pandemia e das suas 
consequências económicas� O Plano 
deve maximizar o apoio à recuperação 
da COVID-19, mas também procurar 
sinergias entre os pacotes de estímulo 
verde e a resposta ao investimento que 
contribuam para o desenvolvimento a 
longo prazo. O Comunicado do Comité 
de Desenvolvimento apela ao apoio 
às “prioridades de desenvolvimento a 
longo prazo” a par das necessidades 
económicas urgentes e à garantia de 

“acesso à energia a preços acessíveis, 
construção da segurança energética e 
resiliência às vulnerabilidades económicas 
e ambientais e às alterações climáticas”, 
incluindo as “reformas estruturais”�10 A 
resposta à COVID-19 deve preparar o 
caminho para as necessidades mais 
imediatas e, ao mesmo tempo, galvanizar 
as oportunidades para um crescimento 
económico inclusivo, sustentável e 
informado sobre o clima. 

É fundamental procurar sinergias para 
a COVID-19 e ação climática� Adiar 
a ação climática não é uma opção 
perante a escalada das alterações 
climáticas, que também terão um 
impacto desproporcional sobre as 
populações pobres e as economias 
mais pobres� Deve ser dada prioridade 
às abordagens verdes e inclusivas que 
apoiem o processo de recuperação 
imediata, ajudando a criar novos empregos, 
oportunidades de mercado e poupanças 
economias. Isso poderá ser feito através 
de um trabalho intensivo contínuo ou de 
projetos temporários que proporcionem 
sinergias com ações climáticas, como 
reflorestamento, paisagismo, proteção 
contra as inundações, programas de 
gestão ambiental e projetos de eficiência 
energética. Para gerar benefícios de 
sustentabilidade e crescimento a longo 
prazo, nalguns países pode ser possível 
combinar o apoio imediato, como a 
utilização da energia solar e armazenamento 
em baterias para fornecer energia a clínicas 
e hospitais (Banco Mundial 2020b). 

O pacote verde de estímulos financeiros 
proposto para a COVID-19 poderá apoiar 
a transição para as vias reduzidas de 
emissões de carbono, e resistentes ao 
clima no âmbito de proporcionar melhores 
resultados a longo prazo� Estes pacotes 
de estímulos poderão impulsionar o diálogo 
com os decisores políticos para ações de 
reforma política que sejam mais favoráveis 
ao clima, incluindo reformas fiscais, reforço 
da capacidade institucional e incentivos para 
promover a introdução de novas tecnologias 
e empregos verdes. Por exemplo, os países 
que enfrentam pressões fiscais devido ao 
abrandamento económico causado pela 
COVID-19 e aos baixos preços dos combustíveis 
fósseis podem aproveitar a oportunidade para 
reduzir ou orientar melhor os subsídios aos 
combustíveis fósseis. Os fundos para estimular 
o emprego poderiam ser canalizados para 
empregos verdes. Como parte de estratégias 
de resposta integradas e pacotes de estímulo 
fiscal, essas opções poderão proporcionar 
benefícios locais e ajudar os países a mudar 
para caminhos com baixas emissões de 
carbono (Strand e Toman 2010)..

Os pacotes de estímulo 

para a recuperação no 

âmbito da COVID-19 

poderão orientar o 

diálogo com os decisores 

políticos para acções 

de reforma política que 

sejam mais resistentes e 

favoráveis ao clima.As the COVID-19 pandemic hits more and more countries, the World Bank Group and other organizations are stepping 
up to provide immediate support in order to quickly get resources to the front lines of fighting this disease. Courtesy 
Henitsoa Rafalia / World Bank.
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P Esta Teoria da Mudança (TdM) fornece um retrato da visão mais ampla do NG-ACBP. Mapeia os caminhos de mudança esperados para a realização do impacto do Plano através das suas cinco Direções Estratégicas, sustentadas por macropolíticas esclarecidas sobre o clima e por 
infraestruturas verdes e resilientes. As cinco Direções Estratégicas são transsectoriais e estão intimamente relacionadas entre si. 

Fortalecer o caminho de desenvolvimento da África rumo a um futuro mais inteligente e seguro, gerando um salto em frente e uma transformação em escala através da alavancagem financeira e técnica do Banco Mundial

ÁREAS ESPECIAIS DE DESTAQUE
1. Macro Políticas Esclarecida Quanto ao Clima; and 2. Infraestrutura Verde e Resiliente
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SEGURANÇA ALIMENTAR ESTABILIDADE AMBIENTAL ENERGIA LIMPA CIDADES VERDES E RESILIENTES CHOQUES CLIMÁTICOS

Assegurar que a população da África Subsaariana 
obtenha uma segurança alimentar e nutricional 
e que a economia rural resista aos riscos e 
oportunidades climáticas. 

Fortalecer a integridade dos sistemas de apoio à vida 
fundamental para garantir bens e serviços críticos 
para a subsistência rural e as economias urbanas 
e evitar ou atrasar o acionamento de pontos de 
basculamento (irreversíveis). 

A realização em África do acesso universal a serviços 
de energia acessíveis, fiáveis, sustentáveis e modernos/
limpos, capazes de contribuir para reforçar a resiliência 
da comunidade e promover a diversificação económica.

Garantir que as cidades e os sistemas de mobilidade 
existentes e futuros na África Subsaariana sejam 
motores de crescimento que promovam um 
desenvolvimento com baixas emissões de carbono 
e resiliente ao clima perante a rápida urbanização e 
escalada das tendências de pobreza amplificadas pelas 
mudanças climáticas.

Maior resiliência socioeconómica dos mais pobres 
na África Subsaariana contra os choques climáticos, 
com sistemas eficazes de resposta e visão de curto 
prazo e de longo prazo e resiliência macro fiscal. 
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S I.  Soluções para a paisagem nas explorações 

agrícolas e produtivas  
II. Soluções para a cadeia de valor alimentar
III. Soluções ativadoras

I. Capital natural, políticas macro e sectoriais
II. Paisagens terrestres, paisagens marinhas e bacias 

hidrográficas
III. Segurança da água

I.  Expandir o abastecimento de energias renováveis 
II.  Acesso à eletricidade limpa para aumentar a 

resiliência
III. Planeamento de sistemas elétricos
IV. Contexto ativador

I.  Reforma e planeamento de políticas
II.  Conhecimentos e dados
III. Competências, talento e força de trabalho
IV. Catalisar o financiamento e as parcerias

I. Soluções e mecanismos de implementação de 
ações climáticas centradas nas pessoas, lideradas 
pela comunidade e personalizadas

II. Sistemas de informação para aviso precoce e 
apoio à tomada de decisões

III. Resposta institucional e política
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 ɖ Agricultura climaticamente inteligente (CSA) 
específica para o contexto e intervenções e 
implementação de políticas que sejam inclusivas 
e sensíveis ao género 

 ɖ Programas direcionados às redes de proteção 
estabelecidos para combater os riscos climáticos.

 ɖ Abordagens baseadas no mercado e inovações 
de financiamento que ligam pequenos 
produtores a cadeias de valor agrícola 
implementadas.

 ɖ Incerteza no acesso aos alimentos para a 
crescente demanda urbana e para os pobres 
rurais abordada.

 ɖ Tecnologia digital para promover as soluções 
avançadas implementadas.

 ɖ Apoio a políticas regulatórias e incentivos em 
vigor e o fortalecimento institucional que 
ajudam a moldar as mudanças do uso da terra e 
diminuem a presssão nos ecossistemas e sistemas 
hidrológicos. 

 ɖ Os fatores de degradação do ecossistema 
abordados, incluindo através de soluções 
baseadas na natureza.

 ɖ Capacidade adaptativa das comunidades 
aumentada para garantir a sua subsistência e 
contribuir para a subsistência resiliente.

 ɖ Planeamento integrado e gestão dos recursos 
hídricos aos níveis político, programático e de 
projeto, considerando a demanda de água e os 
impactos climáticos.

 ɖ Estrutura regulatória reforçada, mitigação de 
riscos e infraestrutura de rede para as energias 
renováveis.

 ɖ Mercados regionais de energia desenvolvidos para 
facilitar investimentos em energias renováveis em 
larga escala.

 ɖ Aumentar o acesso à eletricidade para residências, 
clínicas e escolas e soluções para cozinhas limpas. 

 ɖ Fortalecimento do planeamento e execução do 
sector da energia para apoiar os CNDs. 

 ɖ Políticas para impulsionar investimentos para a 
transição para sistemas de energia com baixas 
emissões de carbono e resilientes. 

 ɖ Reformas políticas em vigor e planeamento 
urbano de longo prazo que integrem prioridades 
multissectoriais e abordem a resiliência e o 
crescimento com baixas emissões de carbono.

 ɖ Conhecimento e dados personalizados 
melhorados para apoiar investimentos e políticas 
climáticas inteligentes.

 ɖ Investimentos implementados no 
desenvolvimento de competências, 
fortalecimento de talentos e da força de trabalho. 
Mobilidade, infraestrutura e serviços reforçados 
que facilitam o crescimento económico e o 
emprego.

 ɖ Financiamento climático multinível e parcerias 
implementadas.

 ɖ Soluções e mecanismos de entrega direcionados 
e centrados nas pessoas, incluindo mecanismos 
para o financiamento climático e de tomada de 
decisões para apoiar os governos locais.

 ɖ Sistemas melhorados de alerta precoce para 
choques climáticos, incluindo avaliações de 
vulnerabilidade, riscos e mapeamento da 
exposição, sistemas hidrometeorológicos e de 
informações climáticas.

 ɖ Programas de rede de segurança ampliados.
 ɖ Maior colaboração intersectorial.
 ɖ Políticas macrofiscais e de financiamento dos 

riscos, incentivos, acordos (inter) institucionais e 
instrumentos financeiros em vigor que permitam 
a preparação, resposta rápida e planeamento a 
longo prazo.  
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O crescimento económico e a erradicação da pobreza continuam a desafiar a capacidade da África para atingir os seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), particularmente face à escalada dos impactos das alterações climáticas, agravados por múltiplas mega-
tendências (crescimento demográfico, urbanização, pandemias, conflitos, perda de biodiversidade e degradação das terras) que afetam a região. A magnitude e a escala dos impactos climáticos sobre as populações mais pobres da região significam que ações fragmentadas 
e baixo negócios como de costume (‘‘business as usual’’) não são uma opção. Solucionar as prioridades de desenvolvimento da África exige uma abordagem transformadora para um futuro climático inteligente, abordando sistematicamente tanto os desafios como as 
oportunidades da transição da região para um crescimento com baixas emissões de carbono e resiliente ao clima. Uma base de recursos naturais reforçada e protegida (água, terra, vegetação) fomenta a segurança alimentar, as economias rurais e urbanas resilientes, produção 
de energia sustentável, tudo isso ao mesmo tempo em que os choques climáticos são amortecidos. 

FIGURA 3 Teoria da Mudança — O Business Plan de Ação da Próxima Geração para o Clima de África

* O índice pode ser ajustado para lidar com novas dimensões que possam surgir no AID20.
** Consulte o Anexo B para obter os resumos gerais das orientações estratégicas e áreas de ênfase
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Execução do Business Plan para o Clima
O Plano serve como um quadro para o 
Banco Mundial dar apoio à ação climática 
na África Subsaariana, reconhecendo que 
a seletividade e a priorização das ações 
serão determinadas a nível nacional, 
local, e regional, conforme adequado� Os 
países são heterogéneos no seu contexto 
económico e no seu cabaz energético, 
ameaças de desastres e alterações climáticas, 
e capacidades de mitigação e adaptação. Por 

esta razão, o Plano realça a incorporação do 
clima no processo inicial de planeamento 
e do processo de atribuição de prioridades 
para o envolvimento dos países, o que 
proporcionará uma oportunidade para 
estabelecer prioridades relevantes para os 
países, algumas das quais também podem 
ser melhor abordadas através de iniciativas 
regionais ou cooperação regional.

O Business Plan irá proporcionar uma 
ação climática acelerada e centrada no 
desenvolvimento para seis anos (AF21-
26) através de três elementos (Figura 4): 

i. Ação Climática com o uso dos 
Instrumentos do Banco Mundial 

ii. Financiamento da ação para o clima
iii. Rastreio e monitorização das metas 

para a ação climática  

Special Areas 
of Emphasis:

Climate Informed 
Macroeconomic-

Policies

Green And Resilient 
Infrastructure

Resilient 
Green Cities

Food 
Security

Climate 
Shocks

Clean 
Energy

Environmental 
Stability

Financiamento 
da Ação para 
o Clima

     •   BIRD, AID19 (AID20)

     •   Maximização do financiamento para o desenvolvimento

     •   Alavancar os financiamentos para o clima e outros financiamentos

Rastreio e 
Monitorização de 
Resultados Para a 
Ação Para o Clima

     •   Realização dos compromissos corporativos e da AID

     •   Conduzir a entrega sistemática e melhorada de co-beneficios climáticos

     •   Envolvimento do País (SCDs, CPFs)

     •   Instrumentos de empréstimo e de políticas (SILs, PforRs, DPFs)

     •   Enfoque nas CNDs

     •  Projetos da Flagship Analytics e exemplificativos

Enhanced Country EngagementEnhanced Country Engagement

Execução de Ações 
Climátics Utilizando 
os Instrumentos do 
Banco Mundial

III

II

I

FIGURA  4 Elementos cruciais de entrega do Business Plan da Próxima Geração para o Clima de África 

Nota: CND = Contribuição Nacionalmente Determinada; CPF = Quadro de Parcerias do País (Country Partnership Framework); DPF = 
Financiamento de Políticas de Desenvolvimento (Development Policy Financing); PG = Práticas Globais (GP); IBRD = Banco Internacional 
para a Reconstrução e Desenvolvimento (International Bank for Reconstruction and Development); IDA = Associação Internacional de 
Desenvolvimento (International Development Association); PforR = Programa para Resultados (Program for Results); SCD = Diagnósticos 
Sistemáticos do País (Systematic Country Diagnostics); SIL = Empréstimo para Investimento Específico (Specific Investment Loan)�
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SEGURANÇA ALIMENTAR

ESCOPO DE PRODUTOS

 ɖ Agricultura climaticamente inteligente (CSA) 
específica para o contexto e intervenções 
e implementação de políticas que sejam 
inclusivas e sensíveis ao género 

 ɖ Programas direcionados às redes de proteção 
estabelecidos para combater os riscos climáticos.

 ɖ Abordagens baseadas no mercado e inovações 
de financiamento que ligam pequenos 
produtores a cadeias de valor agrícola 
implementadas.

 ɖ Incerteza no acesso aos alimentos para a 
crescente demanda urbana e para os pobres 
rurais abordada.

 ɖ Tecnologia digital para promover as soluções 
avançadas implementadas.

RESULTADOS 

 ɖ Soluções para a paisagem nas explorações 
agrícolas e produtivas Aumento da 
produtividade agrícola dos pequenos 
agricultores e aumento dos rendimentos dos 
pobres rurais, mobilização de recursos para 
enfrentar a degradação contínua do solo.

 ɖ Soluções para a cadeia de valor alimentar: 
Sistemas completos de entrega de alimentos 
operacionais, garantia do acesso aos alimentos.

 ɖ Soluções ativadoras: Política macroeconómica 
reforçada e planeamento para a agricultura 
climaticamente inteligente em relação ao clima 
(CSA); e financiamento seguro e soluções que 
permitam dar saltos em frente.

Assegurar que a população da África Subsaariana obtenha uma 
segurança alimentar e nutricional e que a economia rural resista aos 
riscos e oportunidades climáticas.

Buying coffee at the market in Bahir Dar, Ethiopia. 
Courtesy Oscar Espinosa / Shutterstock.
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Estabilidade Ambiental

ESCOPO DE PRODUTOS

 ɖ Apoio a políticas regulatórias e incentivos em 
vigor e o fortalecimento institucional que 
ajudam a moldar as mudanças do uso da terra 
e diminuem a presssão nos ecossistemas e 
sistemas hidrológicos.  

 ɖ Os fatores de degradação do ecossistema 
abordados, incluindo através de soluções 
baseadas na natureza.

 ɖ Capacidade adaptativa das comunidades 
aumentada para garantir a sua subsistência e 
contribuir para a subsistência resiliente.

 ɖ Planeamento integrado e gestão dos recursos 
hídricos aos níveis político, programático e de 
projeto, considerando a demanda de água e os 
impactos climáticos.

RESULTADOS 

 ɖ Capital natural, políticas macro e sectoriais: 
O uso da terra que diminua a pressão nos 
ecossistemas e nos sistemas hidrológicos e 
aumente a resiliência aos riscos climáticos.  

 ɖ Paisagens terrestres, paisagens marinhas 
e bacias hidrográficas: Melhor gestão das 
paisagens terrestres, paisagens marinhas e 
bacias hidrográficas que aumente a resiliência 
dos ecossistemas e o sequestro de carbono, e 
contribua para a resiliência socioeconómica.

 ɖ Segurança da água: Reforçar a segurança da 
água para responder o aumento da demanda 
e da concorrência face às incertezas climáticas. 
face of climatic uncertainty

Fortalecer a integridade dos sistemas de apoio à vida fundamental para garantir 
bens e serviços críticos para a subsistência rural e as economias urbanas e evitar 
ou atrasar o acionamento de pontos de basculamento (irreversíveis). 

A young Africa boy holds his hands under a water tap; water 
insecurity is a growing challenge due to climate change.

A young Africa boy holds his hands under a water tap; 
water insecurity is a growing challenge due to climate 
change. Courtesy Riccardo Mayer / Shutterstock.
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AÇÃO CLIMÁTICA 
COM O USO DOS 
INSTRUMENTOS DO 
BANCO MUNDIAL 

Maior Engajamento do País

Os instrumentos de envolvimento 
do Banco no país devem integrar os 
objetivos climáticos nas estratégias 
de crescimento e desenvolvimento a 
longo prazo e a nível nacional� Devido 
à natureza dos impactos climáticos e à 
grande escala destes impactos em muitos 
dos países da região, os riscos climáticos 
devem ser avaliados e compreendidos 
através de Diagnósticos Sistemáticos 
por País (DSCs) e que serão utilizados 
em conformidade para a atribuição 
das prioridades de investimento para 
financiamento através dos Quadros de 
Parcerias do País (CPFs).11 

Este Business Plan irá trabalhar a 
montante com as equipas dos países 
para contribuir para a próxima geração 
de SCDs esclarecidas para o clima, 
centrando-se na vulnerabilidade das suas 
economias ao clima e identificando as 
vias de ação para melhorar a adaptação 
e mitigação� Com base na procura das 
Unidades de Gestão do País (CMUs) do 
Banco, especialistas em clima da equipa 
integrada irão liderar e orientar o trabalho 
em pelo menos três DSCs todos os 
anos. A análise identificará as principais 
ações políticas e soluções de mudanças 
transformadoras para impulsionar o 
crescimento económico e as transições para 
assegurar um desenvolvimento com baixas 
emissões de carbono e resistente ao clima 
ao longo dos próximos cinco anos. Esta 
abordagem permitirá uma melhor atribuição 

11 Os SCDs avaliam as limitações e as medidas que um país tem que tomar para alcançar as metas duplas de redução da pobreza e prosperidade partilhada. O 
CPF é o programa de apoio do Grupo do Banco ao país mutuário, normalmente ao longo de um período de cinco anos.

12 O apoio é prestado em grande parte através da Instituição de Apoio do CDN, um fundo fiduciário de múltiplos doadores criado e concebido para facilitar a 
implementação das CNDs e administrado pelo Grupo para as Alterações Climáticas.

de prioridades às ações orientadas para o 
clima através do CPF. Estes melhoramentos 
irão gerar oportunidades para reforçar a 
ação climática ao nível nacional através das 
CNDs dos países. Nalguns casos, a ação pode 
necessitar de uma abordagem regional para 
permitir uma maior escala do impacto. Por 
exemplo, na África Ocidental, o programa 
de integração regional do Banco investiu ao 
longo dos anos cerca de US$2 mil milhões na 
construção da infraestrutura física para fazer 
a ligação das redes nacionais, e este trabalho 
está quase concluído. 

A chamada para ações climáticas em 
grande escala através de SCDs e CPFs 
em apoio aos CNDs é formalizada nos 
compromissos da AID19 e das Ações 
e Metas Climáticas Corporativas 
(AF21-25)� Estes compromissos dão um 
impulso oportuno e muito necessário 
para aumentar as ligações dos riscos 
e oportunidades climáticas com o 
crescimento económico e a erradicação 
da pobreza. O foco irá assentar nas 

questões centrais de desenvolvimento da 
segurança alimentar, hídrica e energética 
em ambientes rurais e cada vez mais 
urbanos, juntamente com a oportunidade 
de informar e influenciar a próxima série 
de CPFs através de uma forte base de 
evidências. A região já está envolvida com 
mais de 10 países nos seus programas de 
CND12 e poderia beneficiar de mais ligações 
estratégicas para o envolvimento do Banco 
nos países.

A woman teaches the group in Chad. Courtesy Andrea Borgarello / World Bank.
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Alavancar o portfólio

O Business Plan apoiará a integração mais 
explícita de considerações climáticas no 
portfólio de investimentos para contrariar 
a natureza e a escala cada vez maior dos 
riscos climáticos� Uma avaliação antecipada do 
pipeline indicativo para o AF2113 para o primeiro 
ano da AID19 revela um forte alinhamento 
com as Direções Estratégicas do Business Plan 
para uma maior ação climática, com forte 
potencial para lidar com os riscos climáticos, 
oportunidades e compromissos de uma forma 
mais sistemática. As áreas prioritárias para ação, 
identificadas através das Direções Estratégicas, 
fornecem um roteiro claro para aumentar a 
ambição e a ação, com base na vasta experiência 
do Business Plan anterior. 

O aproveitamento da gama de produtos 
e serviços - Financiamento de Projetos 
de Investimento (IPF), Financiamento de 
Políticas de Desenvolvimento (DPF) e 
Programa para Resultados (PforR), entre 
outros - permitirá fazer a transformação e 
aumentar a escala da ação climática�14 Por 
exemplo, o PforR de Gestão da Paisagem da 
Ação Climática da Etiópia permitiu fazer a 
integração da ação climática em larga escala 
e transformativa nos programas nacionais, 
enquanto a opção de Levantamentos Diferidos 
em caso de Catástrofe (CAT DDOs) do 
Quénia tem sido eficaz na mobilização de 
respostas aos choques climáticos, ao mesmo 
tempo que apoia importantes reformas que 
fortalecem os sistemas nacionais. Enquanto 
o impacto das diversas respostas à COVID-19 
ainda está a emergir, as fortes sinergias entre 
as áreas de ação climática propostas e a 
resposta à COVID-19 são encorajadoras. O 
Quadro Ambiental e Social (QAS)15 – lançado 
em outubro de 2018 – realça aspetos 

13 Esta é uma perspetiva indicativa e é provável que mude, especialmente em resposta às mudanças de prioridades da COVID-19. Do total de 190 projetos em 
perspetiva (para o AF21) 92 (ou quase metade) podem ser mapeados para o NG-ACBP. Isto inclui 13 DPFs com um financiamento de cerca de US$1 mil milhões.

14 Para uma descrição completa, consultar o site do Banco Mundial, https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Pages/pc/Products-and-
Services-07312018-100020/Financing-08312018-133230.aspx.

15 https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework Ver o comunicado à imprensa do Banco Mundial, “Reuniões 
de Primavera do Banco Mundial/FMI 2020”: Comunicado do Comité de Desenvolvimento,” (parágrafo 7), https://www.worldbank.org/en/news/press-
release/2020/04/17/world-bankimf-spring-meetings-2020-development-committee-communique.

16 Ver o comunicado à imprensa do Banco Mundial, “Reuniões de Primavera do Banco Mundial/FMI 2020”: Comunicado do Comité de Desenvolvimento,” 
(parágrafo 7), https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/17/world-bankimf-spring-meetings-2020-development-committee-communique.

das questões ambientais e pode ajudar a 
melhorar ainda mais a ação climática através 
dos IPFs. Por exemplo, as considerações do 
Quadro Ambiental e Social (QAS), incluindo a 
estimativa das emissões de gases com efeito 
de estufa do projeto, a gestão sustentável dos 
recursos naturais vivos, a utilização responsável 
dos recursos e a gestão da água, estão 
orientadas para aumentar a sensibilização e 
reconhecer potenciais questões relacionadas 
com as alterações climáticas nos projetos.

O portfólio crescente de DPFs em 
perspetiva dá o impulso para a integração 
da ação climática em escala nos programas 
nacionais� O Banco tem uma oportunidade 
sem precedentes de alavancar o seu poder de 
convocação, vantagem comparativa, conjuntos 
de capacidades e alcance intersectorial para 
mudar as trajetórias de desenvolvimento dos 
países em direção um caminho com baixas 
emissões de carbono, resiliente ao clima. A 
AID19 realça a utilização de DPFs para apoiar 
as reformas climáticas a nível sectorial, ou 
como DPFs autónomos focados nas alterações 
climáticas ou no crescimento verde. As metas 
corporativas exigem o aumento dos impactos 
sistémicos da integração de considerações 

climáticas nos processos nacionais. O 
aumento previsto na utilização de DPFs 
para a implementação rápida de pacotes de 
estímulo fiscal nos países clientes no âmbito 
da COVID-19 significa que parte da perspetiva 
poderá ser reestruturada. Além disso, o 
apelo para que estes DPF se concentrem em 
reformas estruturais que apoiem o crescimento 
da economia a longo prazo16 oferece 
oportunidades para um crescimento verde e 
esclarecido sobre o clima através de políticas 
bem concebidas (Tabela ES.1). 

Este Plano tem como objetivo, prioritário 
definir um conjunto de reformas políticas 

“concretas” esclarecidas sobre o clima para 
cada Direção Estratégica e áreas de realce 
relativas às políticas macroeconómicas 
e infraestruturas verdes e resilientes� As 
experiências e as lições do número crescente 
de DPFs podem abrir caminho para este 
esforço, destacando a importância crítica do 
trabalho analítico para esclarecer o diálogo 
com o mutuário sobre as ações prévias. 
Um exemplo ilustrativo de um conjunto de 
políticas e ações prévias que poderiam ser 
implementadas sob uma DPF é fornecido na 
Tabela 1

“O Banco Mundial está a responder à demanda de África por um 
desenvolvimento resiliente, limpo e dinâmico e pela criação de emprego. O 
Business Plan da Próxima Geração para o Clima de África oferece financiamento 
substancial, assistência técnica cuidadosamente orientada e soluções 
políticas adaptadas para o efeito. O Plano irá apoiar a protecção dos meios 
de subsistência das pessoas e a construir economias de baixo carbono que 
possam proporcionar um crescimento sustentável e rápido. Também promove a 
preparação para enfrentar os choques climáticos, para permitir às comunidades 
e empresas uma rapida recuperação face as perturbações sociais e económicas.” 
 – Thomas O’Brien, Conselheiro Sénior, Região de África
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Examples of Policy Reforms and Indicative Set of Prior Actions

Promover o crescimento verde e o investimento a 
longo prazo
• Incluir os objetivos climáticos no planeamento do 

desenvolvimento nacional

• Atualizar os CND e submeter à Convenção-Quadro das Nações Unidas 
para as Alterações Climáticas (CQNUAC)

• Adotar códigos, normas e regulamentos para as infraestruturas que 
aumentem a sua resiliência climática 

• Fornecer incentivos fiscais para soluções resilientes ao clima que vão 
além das normas reguladoras necessárias

• Fornecer incentivos fiscais para as tecnologias com baixas emissões 
de carbono, tais como energias renováveis, mobilidade elétrica e 
soluções de gestão de resíduos 

• Desenvolver estratégias de longo prazo para toda a economia ou 
sectoriais para opções de desenvolvimento com baixas emissões 
de carbono, resilientes ao clima e consistentes com as metas de 
temperatura baseadas na ciência e os impactos climáticos esperados

Conceber e implementar reformas políticas para controlar 
a poluição atmosférica e reduzir as emissões de carbono 
• Adoção de instrumentos económicos, tais como impostos sobre a 

poluição e sistemas transação de emissões

• Reduzir o teor de enxofre no gasóleo

• Controlar as emissões de fontes estacionárias, móveis e outras

• Adoção de padrões de qualidade para combustíveis sólidos

• Proporcionar incentivos para a implementação de cozinhas limpas e 
um aquecimento limpo

• Estabelecimento de normas ambientais rigorosas para veículos 
usados importados 

• Desenvolvimento de programas de envio para a sucata dos veículos 
mais antigos e mais poluentes

• Adoção de programas de inspeção e manutenção de veículos  

Mudar para energias renováveis de baixo custo para criar 
um espaço de alívio fiscal  
• Adotar o Plano de Desenvolvimento de Energias de Menor Custo

• Renegociar os contratos de compra de energia com projetos 
de energia térmica independente, incluindo a prestação de 
serviços auxiliares

• Adotar códigos para a rede elétrica que permitam energias 
renováveis variáveis

• Moratória para novas centrais elétricas a carvão ou a 
combustíveis fósseis

• Incentivos fiscais para os produtores de energias renováveis 
(subsídios de capital, subsídios ou abatimentos, créditos/reduções de 
impostos ao investimento)

• Legalizar o quadro ou a legislação sobre parcerias públicas

• Rever a lei da eletricidade para permitir a atividade de produtores 
privados de eletricidade

• Mecanismo de fixação de preços do carbono (por exemplo, imposto 
sobre o carbono) cobrindo um determinado sector

Permitir o crescimento das empresas de acesso às 
energias renováveis para criar empregos
• Isenções de impostos, benefícios fiscais ou subsídios disponíveis 

para apoiar os produtos solares fora da rede elétrica, aparelhos 
energeticamente eficientes e soluções limpas para cozinhar.

• Aumento das facilidades (por exemplo, linha de crédito, financiamento 
baseado em resultados) para apoiar empresas que proponham 
sistemas solares fora da rede elétrica/fogões limpos para cozinhar

• Adoção de políticas que permitam a faturação eletrónica e os 
pagamentos móveis 

• Normas de qualidade para sistemas solares

• Políticas para a eliminação e reciclagem de baterias

• Lançamento de um programa de desenvolvimento de competências e 
mão-de-obra para as energias renováveis 

• Plano nacional de eletrificação aprovado com metas temporais e 
incluindo um nível de serviço

• Adoção de um regulamento para as mini-redes

• Adoção de uma estratégia nacional de fogões para cozinhar limpos 
ou equivalente

Apoiar os negócios nas economias verde e azul, 
conservando e revitalizando os ecossistemas naturais  
• Incentivar o desenvolvimento de modelos turísticos que integrem as 

comunidades locais e promovam o desenvolvimento das cadeias de 
valor locais

• Estabelecer programas de pagamento em dinheiro condicionais que 
beneficiem as populações vulneráveis nas áreas costeiras e rurais, tais 
como o pagamento por serviços ecológicos

• Estabelecer os regulamentos adequados para controlar as interações 
entre os humanos e animais, e assim reduzir o risco de zoonose

Fortalecer a capacidade do governo para enfrentar as 
alterações climáticas
• Adicionar a referência para a orçamentação climática: estabelecer os 

regulamentos ou diretrizes para facilitar a identificação, classificação 
e comunicação das alocações de investimento público relacionadas 
com as alterações climáticas e o crescimento verde

• Estabelecer um processo de revisão dos projetos de investimentos 
públicos, que analise e avalie os riscos climáticos e de desastres.

Nota: CND = Contribuição Nacional Determinada; CQNUAC = Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas�

TABELA 1 Oportunidades de Financiamento da Política de Desenvolvimento e “Voltar a crescer mais verde” 
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Energia Limpa

ESCOPO DE PRODUTOS

 ɖ Estrutura regulatória reforçada, mitigação de 
riscos e infraestrutura de rede para as energias 
renováveis.

 ɖ Mercados regionais de energia desenvolvidos 
para facilitar investimentos em energias 
renováveis em larga escala.

 ɖ Aumentar o acesso à eletricidade para 
residências, clínicas e escolas e soluções para 
cozinhas limpas. 

 ɖ Fortalecimento do planeamento e execução do 
sector da energia para apoiar os CNDs.  

 ɖ Políticas para impulsionar investimentos para a 
transição para sistemas de energia com baixas 
emissões de carbono e resilientes. 

RESULTADOS 

 ɖ Expandir o abastecimento de energias 
renováveis� Expandir o abastecimento de 
energias renováveis. 

 ɖ Acesso à eletricidade limpa para aumentar 
a resiliência� Resiliência da comunidade 
aumentada com acesso a energia limpa e 
resiliente.

 ɖ Planeamento de sistemas elétricos: 
Planeamento do sector modernizado, sem 
barreiras para fornecer energia fiável, acessível 
e resiliente para todos.

 ɖ Contexto ativador:  Políticas melhoradas que 
permitam caminhos de desenvolvimento com 
baixas emissões de carbono.

A realização em África do acesso universal a serviços de energia acessíveis, 
fiáveis, sustentáveis e modernos/limpos, capazes de contribuir para reforçar 
a resiliência da comunidade e promover a diversificação económica.

Victoria Falls, among the most spectacular sites in the 
world, provides hydropower on the border of Zambia and 

Zimbabwe. Courtesy Yana Zubkova / Shutterstock.
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Projetos da Flagship Analytics 
e Exemplificativos

A proposta de valor deste Plano 
para o Clima consiste em alterar 
estrategicamente a direção e a trajetória 
do portfólio do Banco Mundial para 
proporcionar um desenvolvimento 
climático inteligente, abordando 
sistematicamente e proactivamente os riscos 
climáticos através de respostas integrativas 
através de um conjunto de critérios focados. 
Isto será alcançado dando destaque à (a) 
escala, com enfoque na ação climática em 
grande escala para abordar a magnitude do 
impacto necessário para ter um impacto 
positivo no crescimento e desenvolvimento a 
todos os níveis; (b) transformação, através 
da mudança de trajetórias para caminhos 
inteligentes e sustentáveis em termos 
climáticos; e (c) impacto sistemático, 
incluindo a integração das considerações 
climáticas no desenvolvimento através do 
planeamento climaticamente inteligente, 
políticas, definição de investimentos, 
elaboração de orçamentos, contratos 
públicos, implementação, avaliação e 
capacidade institucional. É fundamental um 
maior envolvimento com os ministérios das 
finanças e do planeamento na definição e 
implementação de políticas transformadoras 
com baixas emissões de carbono e resilientes 
ao clima. 

Nos termos deste Business Plan para 
o Clima, o conhecimento e a inovação 
terão prioridade para impulsionar as 
trajetórias catalíticas e que podem 
levar a alterações substanciais em 
relação aos resultados com baixas 
emissões de carbono e resilientes ao 
clima� Este enfoque exige a mobilização de 
abordagens robustas que ajudem a avaliar e 
compreender os riscos climáticos, incluindo 
a utilização de informações climáticas 
credíveis e ferramentas de modelagem 
adequadas, acompanhadas de um aumento 
das capacidades. Os fundos fiduciários 

especializados ou temáticos, tais como a 
Fundo de Investimento na Resiliência às 
Alterações Climáticas em África (AFRI-RES), 
a Cooperação em Águas Internacionais em 
África (CIWA) e o Programa de Proteção 
Social Adaptativa do Sahel (SASPP), entre 
outros, continuarão a prestar este apoio 
fundamental. Uma análise pioneira da 
Flagship Analytics nos termos deste Plano 
irá beneficiar das avaliações robustas 
para informar e influenciar o portfólio em 
geral. Por exemplo, a Assistência Técnica 
para Resiliência à Seca na África Austral 
irá criar sinergias e aprender com as 
experiências internacionais para aumentar 
as ferramentas e inovações para informar 
tanto os IPFs ativos como os previstos. O 
Sistema Alimentar Resiliente para a África 
Ocidental - soba Iniciativa Principal Regional 
irá seguir um programa de assessoria 
programática para as principais agências da 
região, e implementar evidências, análises 
e mecanismos de entrega para linhas de 
investimentos.

O Business Plan irá apoiar e exemplificar 
projetos que promovam tecnologias 
integradoras, avançadas e abordagens 
holísticas para enfrentar os riscos 
climáticos atuais e futuros� Estes 
projetos, financiados através da AID e de 
financiamentos alavancados, trabalharão 
proactivamente para impulsionar as políticas, 
financiamento, conhecimento e inovação 
para mudar as trajetórias de desenvolvimento 
em direção a caminhos com baixas emissões 
de carbono e resistentes ao clima. Com base 
em análises robustas e boas práticas, estes 
projetos de apresentação irão exemplificar 
(a) o impulso do impacto à escala, como na 
expansão do Programa de Gestão das Áreas 
Costeiras da África Ocidental (WACA), SASPP, 
e as soluções baseadas na natureza no Sahel; 
(b) enfrentando questões críticas, como 
no Programa de Financiamento da Política 
Regional de Desenvolvimento do Comércio 
de Energia da África e no Projeto Regional de 
Eletrificação Fora da Rede; ou (c) conduzir o 
conhecimento em novas direções, como nos 

Escala
Foco na acção climática 
à escala para abordar a 
magnitude dos impactos 
actuais e futuros.

Driving change 
through:

Transformação
Mudar as trajectórias 
em direcção a caminhos 
inteligentes e sustentáveis 
do ponto de vista climático.

Impacto 
sistémico
Para a integração do clima 
através da incorporação 
da consideração do clima 
nas políticas, orçamento, 
capacidades institucionais, 
e o contexto mais amplo 
de capacitação.
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projetos do Sistema de Alimentação Regional 
para a África Ocidental (informado pela 
Iniciativa Regional Emblemática) o Programa 
Resiliente à Seca da África Austral.

FINANCIAMENTO DA 
AÇÃO PARA O CLIMA

O surgimento inesperado e os impactos 
sem precedente da crise da COVID-19 
irão informar, influenciar e moldar 
o financiamento climático que será 
entregue nos termos deste Plano� A 
COVID-19 deve ser uma peça central do Plano 
Climático, enquanto a África Subsaariana 
responde e recupera da pandemia e das suas 
consequências económicas. Com um pacote 
global de estímulo no valor de US$150 mil 
milhões a US$160 mil milhões, (em todo o 
Banco), e uma antecipação de doações da 
AID e financiamento altamente concessional 
nos próximos 12 a 15 meses,17 este Plano 
para o clima irá tentar maximizar o apoio à 
recuperação da COVID-19, ao mesmo tempo 
que procura as sinergias entre o estímulo 
verde e investimentos que contribuam para 
os resultados de desenvolvimento imediatos 
e a longo prazo. Ao mobilizar os recursos 
do AID19, o Banco procurará cumprir os 
compromissos climáticos anteriores, ao 
mesmo tempo que satisfaz as necessidades 
da resposta dos países à COVID-19. 

Este Business Plan será operacionalizado 
através dos instrumentos e financiamentos 
do Banco Mundial ao longo de dois ciclos 
da AID (AID19 e AID20)� Irá impulsionar a 
integração de toda a ação climática em todo 
o portfólio de projetos e programas. O Banco 
irá utilizar a sua fonte vital de assistência 
financeira (incluindo o BIRD) e técnica para 
conceder empréstimos, serviços de análise 
e consultoria e partilhar conhecimentos 
para apoiar os países a avançarem as suas 
agendas de desenvolvimento esclarecidas 
sobre o clima. Este novo Plano aprofundará 
o envolvimento através destes instrumentos 

17 Ver o comunicado à imprensa do Banco Mundial, “Reuniões de Primavera do Banco Mundial/FMI 2020”: Comunicado do Comité de Desenvolvimento,” 
(parágrafo 7), https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/17/world-bankimf-spring-meetings-2020-development-committee-communique.

nas cinco Direções Estratégicas e nas áreas de 
destaque especial. 

A escala sem precedentes do 
financiamento de US$53 mil milhões sob 
a AID19 (AF21-23) para apoiar os países 
mais pobres e mais vulneráveis de África 
fornece uma forte base de apoio a este 
Plano� Durante a Cimeira Um Planeta em 
2019, o Banco comprometeu-se a entregar 
US$22,5 mil milhões para a ação climática 
em África até 2025, sendo pelo menos 
metade desta quantia dedicada à adaptação 
e à resiliência. O Banco comprometeu-se 
a conceder pelo menos 30 por cento do 
seu financiamento (AID e BIRD), o que, 
de acordo com a metodologia do Banco 
Multilateral de Desenvolvimento (BMD) 
diz respeito à parte dos empréstimos do 
GBM que contribui para a mitigação ou 
adaptação às alterações climáticas.

Os atuais compromissos relacionados 
com a AID19 na África Subsaariana 
podem disponibilizar pelo menos 
US$15,9 mil milhões em financiamentos 
para o clima entre o AF21 e AF23� Esse 
financiamento será complementado 
com um financiamento do BIRD — com 
30 por cento de co-benefícios� Embora a 
COVID-19 possa alterar a situação, o Plano 
garantirá que o portfólio de projetos de 
investimento e projetos de empréstimos para 
políticas públicas avalie sistematicamente 
as vulnerabilidades climáticas e incorpore a 
ação climática em projetos para maximizar 
os co-benefícios climáticos.  Ao mesmo 
tempo, a exclusão da “política sistémica e 
mudanças facilitadoras” da metodologia 
dos co-benefícios, que são críticas para 
impulsionar a ação climática transformadora 
em grande escala, não irá impor uma limitação 
no portfólio. A Região Africana continuará 
a acompanhar estes resultados como 
contribuições para as metas do Business Plan, 
enquanto trabalha com o Grupo de Alterações 
Climáticas (e através dele com o Grupo de 
Trabalho MDB) sobre a melhor forma de 
abordar esta limitação na metodologia.

As finanças públicas por si só não 
conseguem ultrapassar o défice de 
financiamento� A mobilização do sector 
privado e as inovações em financiamento 
devem fazer parte da estratégia para alavancar 
o financiamento para as agendas de mitigação 
resiliente ao clima e de desenvolvimento mais 
amplas. Os esforços do Desenvolvimento 
para a Maximização das Finanças do GBM 
(MFD) para catalisar o investimento direto 
estrangeiro (IDE) e o capital privado é 
outro componente crítico para satisfazer as 
necessidades de investimento para a ação 
climática. A contribuição do financiamento 
concessional para trazer recursos adicionais 
para a inovação e aumento da escala, 
enfrentando os desafios dos mercados, 
desbloquear a procura e reduzir o risco dos 
investimentos (BNEF 2019) fornece lições para 
uma mais ampla implementação. 

O desenvolvimento de capacidades 
críticas, diretrizes e protocolos permitirá 
que a África Subsaariana alavanque 
inovações de financiamento que possam 
impulsionar a ação climática� As obrigações 
sustentáveis, especificamente as obrigações 
verdes (em inglês green bonds), oferecem 
uma oportunidade de financiar um portfólio 
de investimentos sustentáveis, e a África 
está a partir de uma base muito baixa de 
emissões de obrigações deste tipo (a mais 
baixa do mundo). O financiamento de risco 
de desastres é crucial para enfrentar os 
impactos financeiros e as perdas económicas 
causadas pelos desastres naturais e apoiar 
os países no aumento da sua resiliência 
financeira. A Plataforma de Seguros de Risco 
contra Desastres do Banco Mundial ajuda os 
clientes a superarem as barreiras, fornecendo 
serviços de consultoria e execução para 
transferir os riscos para os seguros e 
mercados de capitais e um programa de 
aumento das capacidades de cobertura de 
risco das mercadorias em África (Banco 
Mundial 2020a). 

Os mercados climáticos e os preços do 
carbono podem ajudar a aumentar os 
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Cidades Verdes e Resilientes

ESCOPO DE PRODUTOS

 ɖ Reformas políticas em vigor e planeamento 
urbano de longo prazo que integrem prioridades 
multissectoriais e abordem a resiliência e o 
crescimento com baixas emissões de carbono.

 ɖ Conhecimento e dados personalizados 
melhorados para apoiar investimentos e 
políticas climáticas inteligentes.

 ɖ Investimentos implementados no 
desenvolvimento de competências, 
fortalecimento de talentos e da força de 
trabalho. Mobilidade, infraestrutura e serviços 
reforçados que facilitam o crescimento 
económico e o emprego.

 ɖ Financiamento climático multinível e 
parcerias implementadas.

RESULTADOS 

 ɖ Reforma e planeamento de políticas: 
Implementação de transições urbanas e de 
mobilidade inteligente em relação ao clima de 
longo prazo. 

 ɖ Conhecimentos e dados: Conhecimentos e 
dados robustos utilizados para esclarecer a 
conceção de investimentos inteligentes em 
termos climáticos

 ɖ Competências, talento e força de trabalho: 
Conjunto de competências, talentos e força de 
trabalho da próxima geração disponíveis para 
absorver os jovens em empregos inteligentes em 
termos climáticos, apoiados por infraestruturas e 
serviços que permitam a mobilidade

 ɖ Catalisar o financiamento e as parcerias: 
Ação climática, investimentos e partilha de 
conhecimentos entre cidades, governos locais e 
nacionais e o sector privado.

Garantir que as cidades e os sistemas de mobilidade existentes e 
futuros na África Subsaariana sejam motores de crescimento que 
promovam um desenvolvimento com baixas emissões de carbono 
e resiliente ao clima perante a rápida urbanização e escalada das 
tendências de pobreza amplificadas pelas mudanças climáticas.

Antananarivo, Madagascar. 
Courtesy Sarah Farhat / World Bank.
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recursos do sector privado, reduzir 
a carga da implementação das CNDs 
e aumentar a ambição global� Serão 
necessários grandes recursos financeiros 
nacionais e internacionais para que os 
países cumpram os seus compromissos no 
âmbito do Acordo de Paris. Os mercados 
climáticos podem potencialmente reduzir 
os custos de implementação das CNDs 
dos países para cerca de metade, para 
US$250 mil milhões por ano em 2030 
(Banco Mundial, 2019). O programa 
Armazém Climático e a próxima Parceria 
para a Implementação do18 Mercado 
foram concebidos para ajudar os países 
a rentabilizar o co-benefício da mitigação 
climática do investimento de US$22,5 mil 
milhões do Banco Mundial para a ação 
climática em África até 2025. 

Mobilizar o financiamento de vários 
instrumentos de financiamento climático 
é fundamental� Embora estejam disponíveis 
vários instrumentos de financiamento para o 
clima, incluindo o Fundo para o Clima Verde 
(GCF), o Fundo Global para o Ambiente 
(GEF), o Fundo de Adaptação, o Fundo 
Especial para as Alterações Climáticas (SCCF), 
o Fundo para os Países Menos Desenvolvidos 
(LDCF) e o Fundo de Investimento Climático 
(CIF), os financiamentos necessários dos 
países africanos para darem o salto para 
economias inteligentes em termos climáticos 
ainda estão aquém das medidas urgentes em 
matéria de clima, em parte limitadas pelas 
capacidades da região para as aproveitar. 

O Banco Mundial — como o maior 
financiador do clima em África na 
vanguarda da resposta climática na 
região — irá procurar parcerias para 
a ação em grande escala� Através deste 
Plano, o Banco envolver-se-á ainda mais 
proactivamente com os países clientes, 
parceiros de desenvolvimento, sociedade 
civil, sector privado e outros intervenientes 
importantes para acelerar a ação e o 
financiamento para o clima.

18 Para mais informação, ver o site PMR, https://www.thepmr.org/, e o site “Climate Warehouse” do Banco Mundial, https://www.worldbank.org/en/programs/
climate-warehouse.

RESULTADOS 
DO RASTREIO E 
MONITORIZAÇÃO PARA 
A AÇÃO CLIMÁTICA

Este Business Plan para o Clima 
contribuirá para a realização dos 
compromissos corporativos e da AID� 
Ao longo dos próximos dois ciclos de 
financiamento da AID. Ao incorporar a ação 
climática através das Direções Estratégicas e 
áreas especiais de realce, o Plano irá apoiar o 
portfólio da região a fim de cumprir as Ações 
e Metas Climáticas do Banco para o período 
AF21–25, o Plano de Ação de Adaptação 
e Resiliência para o período AF21-25, e os 
compromissos da AID19, estando ao mesmo 
tempo totalmente alinhado com a Estratégia 
Regional para África (até 2023). Um resumo 
das principais ações climáticas que o Plano 
irá produzir é apresentado na Tabela 2.  

As áreas de ação prioritárias das Direções 
Estratégicas ajudarão a atingir as metas 
através do portfólio de investimentos 
relacionados com alimentação e os 
meios de subsistência resistentes, energia, 
ecossistemas e segurança da água, cidades 
climaticamente inteligentes e mobilidade 
verde - juntamente com respostas atempadas 
e inclusivas aos choques climáticos. Algumas 
metas importantes incluem:

• mais agricultores implementando práticas 
de agricultura climaticamente inteligentes, 

e países a implementar as políticas 
climáticas inteligentes;

• aumento da extensão das áreas (hectares) 
sob gestão integrada de paisagens;

• maior financiamento de investimento 
para cidades urbanas; e

• entrega atempada de sistemas de aviso 
prévio para mitigar choques.

As metas contribuirão para alcançar os 
resultados a médio e longo prazo em todas 
as Direções Estratégicas e nas áreas de 
destaque especial no apoio às metas de 
pobreza do Banco e aos ODS dos países.

Serão implementados protocolos para a 
recolha de dados (incluindo a frequência 
da recolha de dados e o formato de 
relatório) e um sistema para acompanhar 
e monitorizar o progresso e impacto do 
NG-ACBP� As Práticas Globais (PGs) irão 
monitorizar a concretização das metas 
e indicadores através d o portfólio e da 
supervisão pela CMU dos instrumentos de 
envolvimento do país (SCDs, CPFs) para 
garantir resultados atempados e eficazes. 

 

“À medida que os governos da África Subsaariana aumentam os planos 
para desenvolver uma energia fiável, acessível e sustentável em larga 
escala, devem também proteger a saúde e o bem-estar das pessoas. O 
Business Plan da Próxima Geração para o Clima de África responde a este 
desafio com energias renováveis e soluções com baixo teor de carbono, 
bem como o aumento do financiamento da acção climática para criar 
novos empregos, impulsionar as economias e reduzir a poluição. Agora, 
mais do que nunca, torna-se vital que os países construam sistemas que 
apoiem as comunidades na actualidade e no futuro.” 
 – Ricardo Riccardo Puliti, Director Regional 
 de Infra-estruturas, Região de África
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ESCOPO DE PRODUTOS

 ɖ Soluções e mecanismos de entrega direcionados 
e centrados nas pessoas, incluindo mecanismos 
para o financiamento climático e de tomada de 
decisões para apoiar os governos locais.

 ɖ Sistemas melhorados de alerta precoce para choques 
climáticos, incluindo avaliações de vulnerabilidade, 
riscos e mapeamento da exposição, sistemas 
hidrometeorológicos e de informações climáticas.

 ɖ Programas de rede de segurança ampliados.

 ɖ Maior colaboração intersectorial.

 ɖ Políticas macrofiscais e de financiamento dos 
riscos, incentivos, acordos (inter) institucionais 
e instrumentos financeiros em vigor que 
permitam a preparação, resposta rápida e 
planeamento a longo prazo. 

RESULTADOS 

 ɖ Soluções e mecanismos de implementação 
de ações climáticas centradas nas pessoas, 
lideradas pela comunidade e personalizadas: 
Capacidade reforçada dos mais pobres e 
vulneráveis para para a recuperação rápida e 
eficaz aos choques climáticos (e outros).

 ɖ Sistemas de informação para aviso precoce 
e apoio à tomada de decisões: Sistemas de 
informação climática reforçados e melhorados 
para alerta precoce e apoio à tomada de 
decisões, atingindo os mais pobres e vulneráveis.

 ɖ Resposta institucional e política: Melhores 
políticas institucionais, de financiamento do 
risco e macrofiscais para preparar e responder 
a choques climáticos (e pandemias).

Choques Climáticos
Maior resiliência socioeconómica dos mais pobres na África Subsaariana 
contra os choques climáticos, com sistemas eficazes de resposta e visão 
de curto prazo e de longo prazo e resiliência macro fiscal. 

A young girl holding a bucket of water stands for a portrait 
in her house. Courtesy Vincent Tremeau / The World Bank.
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Como avançar
O Banco Mundial irá implementar o 
Business Plan para o Clima durante 
os próximos seis anos fiscais (AF2021-
26), alavancando eficazmente o 
financiamento da AID e do BIRD, 
mantendo-se flexível para assegurar uma 
forte implementação na agenda climática� 
O Banco trabalhará em conjunto com os 
seus parceiros - a Corporação Financeira 
Internacional (FIC) e a Agência Multilateral 
de Garantia dos Investimentos (MIGA) - 
para assegurar a complementaridade e 
um maior impacto. O Plano será dinâmico 
na resposta ao próximo ciclo da AID 

(AID20) e às prioridades regionais e 
corporativas emergentes que são críticas 
para a agenda climática. A capacidade de 
resposta à recuperação da COVID-19 exigirá 
flexibilidade, e o Plano procurará maximizar 
as sinergias para as vias de crescimento 
económico com baixas emissões de 
carbono e a resiliência climática a fim de 
assegurar que a África Subsaariana seja 
capaz de enfrentar não apenas as crises 
atuais sem precedentes, mas também se 
antecipe às iminentes crises climáticas, para 
as quais a janela de oportunidade se vai 
estreitando rapidamente. 

A agenda climática, baseada nas prioridades 
de desenvolvimento de África, é vasta e, à 
medida que o Banco Mundial implementa 
este Plano com os países nossos clientes, 
iremos comunicar e trabalhar com 
os parceiros de desenvolvimento, a 
sociedade civil, o sector privado e outros 
intervenientes importantes para alavancar 
o financiamento e aumentar a ação à escala 
de toda a África Subsaariana. Este processo 
dinâmico garantirá que os benefícios 
das ações concertadas para o clima e 
desenvolvimento constituam uma diferença 
positiva para cada beneficiário na região..

Girls run home at the end of the school day across the beach in Zanzibar. Courtesy Shutterstock.
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Elemento da 
atividade Área de ação para apoiar a AID-19 e as ações e metas climáticas corporativas19 Calendário

Instrumentos do Banco Mundial para a implementação da ação climática

Maior 
Engajamento 
do País (SCDs, 
CPFs) 

 ɖ Pelo menos três SCDs e três CPFs por ano fiscal, com base em pedidos de CMU, executar 
análises robustas para montantes a fim de fornecer uma base de evidências para priorizar ações 
e investimentos em políticas climaticamente inteligentes facilitadas através de  

• Desenvolvimento do modelo SCD para uma melhor integração das considerações climáticas

• Envolvimento a montante com as equipas de CPF para traduzir as evidências em conselhos e 
cultivar CPFs climaticamente inteligentes 

 ɖ Pelo menos 10 compromissos estratégicos da CND para informar uma maior ambição sobre a 
resiliência climática com baixas emissões de carbono, com enfoque foco em:

• Programas de fortalecimento institucional e assistência técnica nos países clientes, inclusive 
com os ministérios das finanças

• Trabalho baseado na macroeconomia ou em sectores, conforme solicitado pelos países 
clientes, incluindo estratégias de longo prazo

AF21-23

AF21-23

Alavancar o 
portfólio

 ɖ Os instrumentos do IPFs, DPFs, PforRs apoiam a entrega das cinco Direções Estratégicas para a 
integração dos riscos e oportunidades climáticas e contribuem para as metas climáticas 
(ver item sobre os co-benefícios climáticos)

• Desenvolver um conjunto de reformas políticas esclarecidas sobre o clima para cada Direção 
Estratégica e o macro contexto para apoiar os compromissos acordados no âmbito da AID-19 
e as metas corporativas. 

• Alavancar as respostas da COVID-19 a curto e médio prazo através de DPOs com sinergias 
capazes de apoiar a política climática a fim de alcançar uma recuperação económica segura e 
climaticamente inteligente. 

AF21–26

AF21-23

AF21-23

Projetos da 
Flagship 
Analytics e 
Exemplificativos

 ɖ Pelo menos dois Serviços de Consultoria e Análise (em inglês Advisory Services and 
Analytics (ASAs) por Direção Estratégica que:

• Mobilizam abordagens robustas para avaliar os riscos climáticos atuais e futuros, incluindo 
através de informações climáticas credíveis e ferramentas de modelização apropriadas

• Melhorar os conhecimentos especializados e as capacidades das equipas do Banco/clientes

• Exemplificar projetos integradores que abordam os riscos climáticos através de soluções 
eficazes e reformas políticas

AF21–26

Financiamento da ação para o clima

Co-benefícios 
do clima  

 ɖ A percentagem da África Subsaariana de co-benefícios climáticos para o compromisso 
total é de pelo menos 30%� 

• Sob os atuais compromissos da AID-19, isto irá render pelo menos 15,9 mil milhões  
de dólares 

• Financiamento do BIRD 

 ɟ Juntos, contarão para o compromisso de $US22,5 mil milhões para a ação climática na África 
Subsaariana sob o compromisso da Cimeira One Planet, dos quais pelo menos 50% são 
para adaptação.

AF21–23

AF21–25

AF21–25

19 Estes alvos podem ser actualizados em resposta ao AID20. A resposta e recuperação da COVID-19 pode ter um impacto sobre as metas finais que podem 
ser alcançadas no âmbito deste Business Plan para o Clima.

TABELA 2 Cumprimento dos compromissos do Banco Mundial para o clima na África Subsaariana
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Elemento da 
atividade Área de ação para apoiar a AID-19 e as ações e metas climáticas corporativas Calendário

Rastreio e monitorização de metas de ação climática

Co-benefício 
das Práticas 
Globais

 ɖ 30% dos co-benefícios climáticos ao nível d o portfólio para a África Subsaariana

• Seguidos pelas Práticas Globais e Grupo para as Alterações Climáticas

AF21–23

Execução dos 
compromissos 
da AID 
temáticos e 
Corporativos

As cinco Direções Estratégicas e as duas Áreas de Destaque Especial irão apoiar a 
concretização dos seguintes compromissos acordados da IDA-19 (AF21-23) e Corporativos 
(AF21-25) através d o portfólio (sem novas metas)

Direções Estratégicas

 ɖ Segurança alimentar 

• 28 milhões de agricultores adotaram as práticas da Agricultura Climaticamente Inteligente (CSA)

• Países com sistemas pastoris melhorados (alvo: 15 países)

• Número de agricultores com acesso a serviços agrícolas melhorados (informação meteorológica e 
de mercado integrada, serviços financeiros - incluindo poupanças, crédito, pagamento, seguros).

• Países com novas políticas e programas climaticamente inteligentes implementados para a 
segurança alimentar e nutricional (alvo: 20 países)

 ɖ Estabilidade Ambiental 

• Abordagem à gestão integrada da paisagem para evitar a deflorestação, promovendo a 
restauração da paisagem ou a gestão sustentável da floresta de até 20 países e cobrindo até 
60 milhões de hectares (meta regional para África).

• Apoiar pelo menos 10 bacias hidrográficas com planos de gestão esclarecidos sobre o clima 
ou o melhoramento da governação para a gestão das bacias hidrográficas

• Apoiar os países para que pelo menis melhorem a gestão das paisagens terrestres, paisagens 
marinhas e bacias hidrográficas (meta: 10 países)

 ɖ Energia limpa

• Dar apoio direto, indireto e capacitador a políticas para a geração, integração e para a 
implementação de uma infraestrutura para pelo menos 3,5 GW de energia renovável. 

• Apoio aos países para fortalecer o planeamento do sector da energia e execução em ligação 
com os CDNs (meta: 25 países).

 ɖ Cidades verdes resilientes 

• Cidades
 ɟ Planeamento integrado: planos climáticos urbanos e de transporte multissectoriais 

elaborados com dados atualizados para, pelo menos, cinco cidades africanas

 ɟ 30 cidades com uma abordagem integrada de resiliência baseada na cidade.

 ɟ Meta de US$2 mil milhões em financiamentos de investimentos para atividades de 
construção de resiliência urbana

• Mobilidade verde  
 ɟ Apoiar 5 novos BRTs em cidades africanas com rápido crescimento (tornando pelo menos 

50% dos empregos num prazo de uma hora de deslocação)

 ɟ Manutenção segura para tornar 100.000 km de estradas africanas resistentes ao clima

AF21–23; 
AF24–26

AF21–23; 
AF24–26

AF21–23; 
AF24–26

AF21–23; 
AF24–26

TABELA 2 Cumprimento dos compromissos do Banco Mundial para o clima na África Subsaariana (contínua)
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Elemento da 
atividade Área de ação para apoiar a AID-19 e as ações e metas climáticas corporativas Calendário

Rastreio e monitorização de metas de ação climática

Execução dos 
compromissos 
da AID e 
Corporativos

 ɖ Choques climáticos 

• 150 milhões de pessoas em pelo menos seis países com acesso a previsões e avisos baseados 
em impactos

• Previsões e avisos oportunos e fiáveis estão disponíveis a nível nacional, regional e local e 
chegam aos utilizadores finais de forma eficiente.

• Os serviços meteorológicos, climáticos e hidrológicos para sectores cruciais são desenvolvidos 
e prestados e desencadeiam decisões e ações coordenadas.

• Melhores sistemas de entrega para transferências de dinheiro e outros programas de 
proteção social

• Maior resiliência entre as famílias pobres da África Subsaariana

• Reforço do financiamento para a gestão do risco de desastres e adaptação às alterações climáticas

• As parcerias entre a hidrometeorologia e os centros de excelência globais/regionais, academia, 
sector privado e OSCs são ampliadas

Áreas Especiais de Destaque

 ɖ Planeamento e políticas macroeconómicas

• Aumentar o envolvimento com os ministérios das finanças e do planeamento e outras partes 
interessadas nas CNDs

• Promover ações políticas concretas e sistemáticas (AID19) 

• Análises para dar informações sobre as ações políticas e a conceção de ações prévias nos DPFs

 ɖ Infraestrutura Verde e Resiliente 
Apoia as metas para as Direções Estratégicas acima, incluindo

• Energia
 ɟ energia renovável.
 ɟ armazenamento em baterias.
 ɟ capacidade de geração de energias renováveis  

• Urbana
 ɟ planeamento urbano compacto e com baixas emissões de carbono
 ɟ integrado, com uma abordagem à resiliência baseada na cidade.

• Água
 ɟ planos de gestão esclarecidos em relação ao clima

AF21–23; 
AF24–26

AF21–23; 
AF24–26

AF21–23; 
AF24–26

Nota: ASA = Serviços de Consultoria e Análise; BRT = Autocarro de Trânsito Rápido; CMU = Unidade de Gestão do País; CPF = Quadro de Parcerias do País; CSA = Agricultura 
Climaticamente Inteligente; CSO = Organização da Sociedade Civil; DPF = Financiamento de Políticas de Desenvolvimento; DPO = Operação de Política de Desenvolvimento; AID 
= Associação Internacional de Desenvolvimento; IPF = Financiamento de Projetos de Investimento; NDC = Contribuição Determinada Nacionalmente; PforR = Programa para 
Resultados; SCD = Diagnóstico Estratégico do País.

TABELA 2 Cumprimento dos compromissos do Banco Mundial para o clima na África Subsaariana (contínua)
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ANEXO A   

Destaques das realizações do primeiro Business Plan para o Clima em África 
O primeiro ACBP foi elaborado em 2015 na Conferência sobre o Clima em Paris para galvanizar e acelerar a ação sobre o clima. O Plano 
apoiou 346 projetos com mais de US$33 mil milhões de financiamento do Banco Mundial (Associação Internacional de Desenvolvimento 
[AID] e do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento [BIRD]) até junho de 2020. Também tem ajudado a entregar os 
29 por cento de co-benefícios climáticos da região África no AF20. Estas metas excedem a meta de mobilização de recursos do Banco 
Mundial estabelecida para 2020 ao abrigo desse Plano. 

Os resultados abaixo são resumidos do Terceiro Relatório de Progresso da Implementação (Banco Mundial, 2018a).

 ɖ Agricultura Climaticamente Inteligente. Entre o AF16 e o AF18, 57 projetos CSA (US$1,8 mil milhões) tiveram como objetivo 
melhorar a subsistência de 6,6 milhões de agricultores e aumentar a resiliência climática e a produtividade de mais de 2,9 milhões de 
hectares. Planos de Investimento para uma Agricultura Inteligente em termos Climáticos (CSAIPs) foram preparados para cinco países, e 
perfis de países CSA para 10 países. 

 ɖ Energia. Entre o AF16 e o AF18, o Banco aprovou empréstimos para seis projetos solares ligados à rede em cinco países; a capacidade 
total de geração solar é de até 650 megawatts, e 460 megawatts de energia hidroelétrica. O Projeto Hidroelétrico de Nachtigal nos 
Camarões é um exemplo de Maximização do Financiamento para o Desenvolvimento (MFD). A Iniciativa Solar em Escala chegou ao seu 
fim financeiro em dois países, e a construção já começou (Senegal e Zâmbia). Dez projetos aprovados pela Direção têm componentes 
solares significativos fora da rede (mini-redes e sistemas solares domésticos).

 ɖ Paisagens. Projetos de gestão paisagística sustentável na Etiópia, visando 800.000 hectares e mais de 400.000 famílias; um projeto no 
Sudão que abrangeu 100.000 hectares. Para os projetos florestais, 10 países prepararam os pagamentos baseados no desempenho para 
reduzir as emissões por desflorestação e degradação florestal (REDD+) e stocks de carbono melhorados. O Mecanismo de Parceria para 
o Carbono Florestal (FCPF) está em curso em 15 países e 11 países do Programa de Investimento Florestal (FIP).

 ɖ Social. Na Etiópia, Quénia, Mauritânia, Madagáscar, Moçambique, Lesoto, Níger, Senegal, e Uganda entre outros, os programas de redes 
de segurança foram ampliados para responder aos choques, baseados em informações de aviso precoce que variam desde a utilização 
de avaliações sazonais e apelos humanitários até à criação de novos estímulos baseados em dados recolhidos por satélites.

 ɖ Cidades. A meta de desenvolver planos de resiliência em 20 cidades foi ultrapassada, com compromissos de US$2,27 mil milhões para 
apoiar investimentos em operações de resistência ao clima e a desastres (incluindo as de Saint-Louis, Freetown, Acra, Antananarivo, 
Dakar, Dar es Salaam e Ibadan). Espera-se que uma maior capacidade integrada para a gestão de riscos beneficie mais de 100 cidades e 

Quadro A.1 
Destaque das realizações  

Destaques das realizações do primeiro Business Plan para o Clima em África
Este novo Plano Climático irá desenvolver-se nos sucessos e inovações do seu predecessor. O website do Business Plan para o Clima de África 
inclui uma exposição interactiva de projectos exibindo como foram mobilizados diferentes instrumentos, ferramentas e inovações para enfrentar 
os riscos e oportunidades relacionadas com o clima “.
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Quadro A.1 (contínua) 
Destaque das realizações 

cerca de 70 milhões de pessoas.

 ɖ Economia oceânica inteligente em termos climáticos. As operações piscatórias (Projeto de Governação das Pescas e Crescimento 
partilhado do Sudoeste do Oceano Índico [SWIOFish]) continuam a reforçar a governação das pescas em diversos países (Cômoros, 
Madagáscar, Moçambique, Seychelles e Tanzânia). A primeira obrigação azul (em inglês blue bond) foi emitida pelas Seychelles, e tem 
havido um trabalho para dar a conhecer as atividades piscatórias e a Iniciativa de Transparência das Pescas para institucionalizar a 
transparência no sector.

 ɖ Resiliência costeira na África Ocidental. O programa de Resiliência Costeira na África Ocidental no valor de US$225 milhões está a 
operar em seis países e através de quatro instituições regionais para lidar com a erosão costeira, inundações e melhor gestão das bacias 
hidrográficas e para apoiar o controlo da poluição. Existe também uma plataforma de conhecimento e financiamento de US$2 mil 
milhões para alavancar o sector privado para ações de expansão.

 ɖ Água Um forte enfoque nas bacias hidrográficas estratégicas (Bacia do Rio Níger, Lago Vitória, Bacia do Zambeze) levou ao 
desenvolvimento do Plano de Investimento para a Resiliência Climática da Bacia do Níger. Inclui um conjunto prioritário de investimentos 
e uma estimativa de custos de US$1,9 mil milhões, e planeamento estratégico para um quadro comum de investimentos de US$2 mil 
milhões com oito países ribeirinhos. O planeamento estratégico para enquadrar os empréstimos centrados na resiliência expandiu-se 
através das operações, incluindo através das Operações para as Políticas de Desenvolvimento programáticas em várias fases (DPOs).

 ɖ Transporte Houve um compromisso de US$9 mil milhões para 15 projetos esclarecidos sobre o clima para melhorar a resiliência 
da infraestrutura de transporte e a eficiência de carbono, acompanhados por uma mudança de modelos de negócios de reativos 
para pró-ativos.

 ɖ Lidar com os motivos para as migrações. Várias grandes operações, totalizando mais de US$300 milhões, foram aprovadas para 
a África Oriental e os Grandes Lagos para enfrentar o impacto do deslocamento forçado e aumentar as abordagens integrativas às 
comunidades de refugiados e de acolhimento.

Fonte: Banco Mundial 2018a. Ver também o Business Plan para o Clima de África.
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ANEXO B  

Nichos para desenvolvimentos relacionados com o clima
A variabilidade climática e os padrões climáticos estão a agravar a insegurança alimentar na África Subsaariana e a afetar a economia 
rural em diferentes pontos ao longo da cadeia de valor da agricultura, desde os impactos na produtividade e eficiências das 
explorações agrícolas até questões externas às explorações agrícolas, como políticas, sistemas de entrega, mercados e comércio. A 
maioria das populações pobres de África (82 porcento) vive em áreas rurais (Beegle e Christiaensen 2019),, e ganham o seu sustento 
principalmente da agricultura. Perante um clima em mudança, o Plano irá concentrar-se nas respostas de ponta a ponta que abordem 
os riscos e aproveitem as oportunidades, para que a população beneficie de uma segurança alimentar e nutricional e que a economia 
rural seja resiliente.  

Justificação para o ponto de entrada
 ɖ O clima, os conflitos, e o abrandamento económico 

influenciam as tendências recentes na insegurança 
alimentar e na desnutrição. A insegurança alimentar 
na África Subsaariana aumentou desde 2014 e coloca 
em risco a concretização do Objetivo Sustentável de 
Desenvolvimento (SDG) para uma fome zero até 2030. 
O número de pessoas sujeitas a uma severa insegurança 
alimentar na região atingiu 277 milhões em 2018, o que 
representa 22 porcento da população.a Se for Incluída uma 
insegurança alimentar moderada, esse número mais do 
que duplica para atingir os 677 milhões.  

 ɖ As alterações climáticas terão um impacto negativo no 
rendimento das colheitas, na produtividade das culturas e 
do gado, e na qualidade nutritiva dos produtos agrícolas, 
e perturbarão os sistemas dos alimentos. As condições 
climáticas adversas, como o El Niño de 2015-16, levaram a 
um declínio na produção agrícola e ao aumento dos preços 
dos alimentos básicos na África Oriental e Austral.

 ɖ Metade da população da África Subsaariana, três-quartos 
dos pobres, vive em terras secas que são particularmente 
suscetíveis à degradação da terra e aos processos de 
desertificação, e à diminuição do carbono orgânico do solo, 
ampliado pelas alterações climáticas, conversão da terra, 
e práticas insustentáveis de gestão da terra (IPBES 2018; 
IPCC 2019). As projeções até 2050 preveem mais perdas, 
especialmente na África Subsaariana.  

 ɖ Embora a contribuição para o produto interno bruto 
(PIB) por parte da agricultura na África Subsaariana tenha 

diminuído para menos de um terço, o sector ainda emprega 
54% da força de trabalho. A baixa produtividade, baixa 
eficiência, limitado acesso à energia,b e as fraquezas políticas 
prevalecem no sector e minam a economia rural. As opções 
para aumentar os rendimentos dentro ou fora das unidades 
de produção irão aumentar a segurança alimentar para as 
populações rurais e urbanas. 

 ɖ Os impactos das alterações climáticas no sector agrícola 
e na economia rural são de longo alcance e terão grandes 
consequências e continuarão a intensificar-se, através 
do aumento da fragilidade e dos conflitos, tanto a 
curto prazo como no médio prazo, com consequências 
intergeracionais. A necessidade de combater a grande 
pegada de carbono da agricultura global deve ser 
temperada na África Subsaariana através de políticas de 
mitigação inclusivas e a favor dos pobres, atribuindo a 
prioridade à resiliência e às medidas de adaptação.

 ɖ Sem um planeamento e uma ação concertada e de longo 
alcance para integrar as considerações climáticas no sector, 
estes impactos não podem ser evitados. As áreas críticas 
para a ação climática para garantir a segurança alimentar 
e uma economia rural resiliente devem concentrar-se nas 
questões políticas, desenvolvimento ponta--para o sector 
agroalimentar e empresarial, e o aproveitamento dos 
financiamentos, da tecnologia, e da inovação para garantir 
um desenvolvimento com baixas emissões de carbono, 
resiliente ao clima e que seja inclusivo e a favor dos mais 
pobres. 

Quadro B1 
Num relance: Apoio para uma segurança alimentar

Quadros de resumo num relance: Direções Estratégicas
As Caixas de B1 a B7 resumem as Direções Estratégicas e as Áreas Especiais de Destaques para o Business Plan da 
Próxima Geração para o Clima de África.
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Quadro B1 (contínua) 
Num relance: Apoio para uma segurança alimentar

Áreas para uma ação prioritárias
Uma cadeia de valor resiliente a ponta-a-ponta de valor agrícola focada em políticas, produtividade e eficiência para alcançar a segurança 
alimentar e uma economia rural resiliente. 

Resultados Âmbito para as áreas para ação

I
 Melhorar as soluções 
para a agricultura  
e para a paisagem 
produtiva

· Aumentar a produtividade agrícola dos pequenos agricultores através de uma agricultura 
inteligente em relação ao clima (CSA) e aumento dos rendimentos dos pobres diretamente 
através de programas de redes de segurança específicas e de intervenções que levem à inclusão 
económica, combatendo ao mesmo tempo os riscos climáticos.

· Abordar as elevadas taxas de degradação contínua dos solos (lixiviação de nutrientes, perda de 
solo superficial, compactação, toxinas no solo) devidas à má gestão da água, desflorestação e 
fracos incentivos políticos para os agricultores. 

II
Implementar soluções 
na cadeias de valor 
alimentar

· Apoiar os sistemas alimentares e de segurança alimentar em Africa, abordando os riscos climáticos 
através de abordagens baseadas no mercado e nas infraestruturas rodoviárias que efetivamente 
ligam os pequenos agricultores a cadeias de valor agrícolas resilientes, ao mesmo tempo que 
abordam a crescente procura urbana por produtos agrícolas de alto valor e melhor processados.

III
Garantir soluções  
que promovam a 
capacitação

· Fortalecer a CSA no contexto macroeconómico através de intervenções políticas e mais 
investimento em bens públicos agrícolas, financiar a inovação, e as tecnologias digitais para 
fomentaras soluções que promovem mudança crucias.

Mobilização de recursos 
AID, BIRD, outros

a Grave insegurança alimentar: as pessoas normalmente ficaram sem comida e, na pior das hipóteses, passaram um dia (ou dias) sem comer; insegurança 
alimentar moderada: as pessoas enfrentam incertezas sobre a sua capacidade de obter alimentos e foram forçadas a comprometer a qualidade e/ou 
quantidade dos alimentos que consomem (FAO, IFAD, UNICEF, PAM e OMS 2019).

b 23 porcento de acesso à energia na Africa Subsaariana rural em 2017; ver a base de dados do Banco Mundial, https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.
ACCS.RU.ZS?locations=ZG.
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Nichos para desenvolvimentos relacionados com o clima 
A estabilidade dos ecossistemas e a segurança da água contribuem para uma base de recursos naturais reforçada e protegida, que 
fomenta uma subsistência rural resistente e as economias urbanas através do fornecimento de bens e serviços críticos, incluindo os 
sectores agrário e turístico. Também evitam ou atrasam o acionamento dos pontos de basculamento: limiares para além dos quais os 
sistemas ambientais mudam abruptamente e fundamentalmente, mudanças essas que são possivelmente irreversíveis (Dakos e outros 
2019).a A integridade do ecossistema é a primeira linha de defesa contra os impactos climáticos atuais e futuros - e deve ser fortalecida 
pela revitalização de paisagens, paisagens marinhas e bacias hidrográficas, além de melhorar as tendências negativas.

Justificação para o ponto de entrada  
 ɖ O stress sobre os ecossistemas e sistemas hidrológicos 

da África Subsaariana pelas utilizações antropogénicas da 
terra é agravado pelos impactos crescentes das alterações 
climáticas - com graves consequências económicas. As 
economias dependem de recursos naturais altamente 
sensíveis aos impactos climáticos. O valor acrescentado 
dos sectores da agricultura, silvicultura e pesca - 
altamente dependentes dos ecossistemas e da segurança 
da água - é de 16 porcento do PIB da região.b 

 ɖ Os ecossistemas terrestres e de água doce, costeiros, e 
marinhos da África Subsaariana são bens estratégicos, 
críticos para o bem-estar das populações rurais e urbanas-. 
Mais de 62 porcento da população depende diretamente 
destes serviços nas zonas rurais (IPBES 2018). As 
populações urbanas e periurbanas complementam os seus 
rendimentos com base nos recursos dos ecossistemas, e 
as cidades beneficiam de abastecimento de água estável 
e de baixo custo (Elmqvist e outros 2013). Os choques 
climáticos e os fatores de stress nos ecossistemas de água 
doce, costeiros e marinhos aumentam a vulnerabilidade 
das populações rurais e urbanas. 

 ɖ A água é um canal principal através do qual os impactos 
das alterações climáticas são sentidos. A gestão das 
vulnerabilidades climáticas ao longo do ciclo hidrológico 
e dos limites hidrográficos pode ajudar a evitar uma má 
adaptação. Em 2050, o número de pessoas com falta de 
água suficiente pelo menos um mês por ano aumentará 
de 3,6 mil milhões atualmente para mais de 5 mil milhões,  
levando a uma competição sem precedentes pela água. 
Esta competição, por sua vez, irá alimentar os conflitos 

regionais e as migrações, rasgando o tecido já desgastado 
da sociedade, especialmente nos países com baixos 
rendimentos (LICs).

 ɖ As variações de temperatura e dos padrões de 
precipitação estão a ter um impacto na biodiversidade, 
causando consequências graves a longo prazo para todas 
as espécies e ciclos de reprodução ou de migração de 
plantas e animais. O risco de deflorestação pode levar 
a mais erosão, menor recarga dos aquíferos e mais 
escoamento violento, o que por sua vez leva à perda de 
atividades de subsistência, tais como terras aráveis. Estes 
fatores afetam a distribuição dos vetores de doença e 
disponibilidade da água, para além de afetarem os meios 
de subsistência dependentes destes sistemas naturais. 

 ɖ Os cientistas indicam que as tensões induzidas pelo 
clima devido ao aumento do aquecimento podem 
desencadear pontos de basculamento, que podem levar 
à perda ou irreversibilidade dos ecossistemas, serviços, 
e funcionamento (Steffen e outros 2018). No Sahel, o 
aumento da temperatura média global da superfície 
excederá provavelmente os 3°C (Steffen e outros, 2018), 
o que pode comprometer ainda mais a segurança 
alimentar, da água, ambiental, e humana. A disponibilidade 
e qualidade da água na África Subsaariana está cada vez 
mais em risco, aumentando as tensões sobre as pessoas, 
ecossistemas e economias (Piemontese e outros 2019). 
As ações para aumentar a resiliência destes sistemas 
através da conservação devem ser fortalecidas com a 
ação coletiva global para manter o aquecimento a níveis 
próximos de 2°C de forma a evitar esta zona de risco.

Quadro B2 
Num relance: Apoio para a estabilidade ambiental  
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Quadro B2 (contínua) 
Num relance: Apoio para a estabilidade ambiental 

Áreas para uma ação prioritárias
Política e programação de metas para garantir a estabilidade do ecossistema e os resultados para a segurança da água. 

Resultados Âmbito para as áreas para ação

I
Melhorar as considerações 
sobre o capital natural na 
política macroeconómica 
e sectorial 

· Políticas regulatórias e incentivos em vigor e o fortalecimento institucional que ajudam a 
moldar as mudanças do uso da terra e diminuem o stress sobre os ecossistemas e sistemas 
hidrológicos e aumentam a sua resiliência aos riscos climáticos.

· Apoiar as análises e diagnósticos para identificar as lacunas e esclarecer o desenvolvimento de 
políticas.

II
Melhorar a gestão das 
paisagens terrestres, 
paisagens marinhas e 
bacias hidrográficas 

· Abordados os fatores de degradação dos ecossistemas, incluindo através de soluções baseadas 
na natureza para garantir bens e serviços para o ecossistema, incluindo o sequestro de carbono.

· Capacidade adaptativa das comunidades aumentada para garantir a sua subsistência e 
contribuir para a resiliência socioeconómica.

III
Reforçar a segurança da 
água face às incertezas 
climáticas.

· Planeamento melhorado/integrado e gestão de recursos hídricos aos níveis políticos, 
programático, e de projeto, considerando o aumento e a concorrência na procura de 
água e os impactos climáticos. 

Mobilização de recursos 
AID, BIRD, outros

a Por exemplo, um estudo no Oceano Índico conclui que quando a biomassa de peixes diminui abaixo de um determinado limiar devido à pesca excessiva, é 
seguida por um aumento relacionado das macroalgas que vivem nos corais, levando à degradação dos recifes de coral (McClanahan e outros 2011). 

b O valor para 2018, dados das contas nacionais do Banco Mundial e ficheiros de dados das contas nacionais da OCDE provêm da base de dados do GBM WDI, 
data.worldbank.org. Acedido pela última vez a 6 de março de 2020.
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Nichos para desenvolvimentos relacionados com o clima
Permitir que a África consiga um acesso universal a serviços energéticos acessíveis, fiáveis, sustentáveis, e modernos, o que reforçará a 
resiliência da comunidade e promoverá a diversificação económica.  

Justificação para o ponto de entrada 
 ɖ O acesso à energia é uma prioridade para reduzir os riscos 

climáticos enfrentados pelos grupos com baixos rendimentos 
em África porque o reduzido acesso penaliza os resultados de 
desenvolvimento dos sectores críticos, incluindo a produção 
de alimentos, a educação, a saúde, e a prestação de serviços 
sociais. Apesar de décadas de esforços, 541 milhões de pessoas 
vivem atualmente sem eletricidade na África Subsaariana. A 
AIE (2019) observa que, se forem seguidas as políticas atuais, 
530 milhões de pessoas permanecerão sem eletricidade em 
2030, e 90 porcento das pessoas globalmente sem eletricidade 
viverão em Africa. 

 ɖ O desenvolvimento económico de África corre atualmente 
o risco de sofrer um bloqueio significativos porque os 
investimentos em energia continuam a favorecer as soluções 
intensivas em carbono. Embora o nível de emissão de gases com 
efeito estufa (GEE) em África seja hoje relativamente baixo em 
comparação com outras regiões do globo, as emissões estão 
a crescer muito rapidamente e continuarão a crescer, a menos 
que sejam empreendidos esforços para acelerar a transição 
para um modelo de desenvolvimento menos intensivo em 
carbono. Existe uma oportunidade real de procurar opções de 
mitigação a favor dos pobres que gerem benefícios locais e um 
crescimento verde à medida que os países se esforçam para 
cumprir o ODS 7 (energia limpa e acessível).

 ɖ A região pode aproveitar uma oportunidade económica única 
ao procurar um desenvolvimento energético com baixas 
emissões de carbono que recorra a recursos energéticos 
renováveis excecionais (hidrológicos, solares, eólicos e 
biomassa, em particular). Para satisfazer a sua crescente 
procura de energia, África pode tirar o máximo partido da 
rápida descida dos preços dos equipamentos solares, eólicos 
e de armazenamento, fazer investimentos em eficiência 
energética, e digitalizar o sector energético. A diversificação 
do mix de geração, mercados regionais de energia e mercados 
de energias renováveis ligados à rede e fora da rede também 
reforçarão a resiliência da África às alterações climáticas.

 ɖ Os esforços para aumentar o acesso à eletricidade acessível 
e de confiança contribuirão para melhorar a resiliência das 
comunidades às alterações climáticas, porque os serviços 
de eletricidade são um insumo importante para aumentar a 
segurança alimentar e energética. Além disso, são necessários 
mais esforços para reduzir a vulnerabilidade do sector 
energético aos impactos climáticos, em particular para os 
recursos hidroeléctricos afetados pelas secas recorrentes, e a 
exposição da infraestrutura a desastres naturais, que se prevê 
venham a aumentar em intensidade e magnitude. 

Quadro B3 
Num relance: Apoio para a energia limpa
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Quadro B3 (contínua) 
Num relance: Apoio para a energia limpa

Áreas para uma ação prioritárias
Enfoque na obtenção de energia com baixas emissões de carbono e resiliente para todos através de ações em quatro áreas de ação prioritárias. 

Resultados Âmbito para as áreas para ação

I
Expandir o fornecimento 
de energias renováveis.

· Financiamento de melhoramentos na transmissão nacional e regional para a integração da 
rede; apoiar quadros políticos e regulamentares claros, Maximizar o Financiamento para o 
Desenvolvimento (MFD) e mitigar os riscos. 

II
Aumentar o acesso à 
eletricidade limpa.

· Disponibilizar o acesso das famílias à eletricidade, complementando a eletrificação da rede 
com soluções fora da rede baseadas em ferramentas eficazes de planeamento da eletrificação; 
disponibilizar o acesso à eletricidade a clínicas de saúde e escolas para maximizar o impacto 
sobre o desenvolvimento humano e aumentar a resiliência climática das comunidades rurais, e 
disponibilizar soluções limpas para cozinhar para as famílias.

III
Modernizar o planeamento 
dos sistemas elétricos para 
integrar maiores volumes 
de eletricidade renovável.

· Planeamento do sistema de energia com perspetivas climáticas através do apoio aos 
governos para desenvolver planos de desenvolvimento nacionais e regionais de menor 
custo (energia) com consideração dos fatores climáticos para garantir a consistência com 
as Contribuições Determinadas Nacionalmente (CNDs) e o impacto climático futuro, e 
o planeamento da eletrificação através do apoio analítico aos países com o objetivo de 
desenvolverem planos de eletrificação de menor custo, apoiados por dados geoespaciais.

IV
Possibilitar o ambiente 
para caminhos de 
desenvolvimento com 
baixas emissões de 
carbono e políticas de 
investimentos 
intersectoriais. 

· Apoiar melhoramentos da eficiência energética em toda a economia; continuando a apoiar a 
reforma dos subsídios energéticos, e impulsionar a mudança para combustíveis que não sejam 
intensivos em carbono.

Mobilização de recursos 
AID, BIRD, outros
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Nichos para desenvolvimentos do clima e ponto de entrada
A rápida urbanização e a escalada das tendências de pobreza nas cidades - amplificada pelas alterações climáticas - tornam imperativo 
assegurar a resiliência, o crescimento verde e a mobilidade através de um planeamento de longo prazo para as cidades existentes e futuras. 
O planeamento inteligente em termos climáticos e a mobilidade verde urbana e regional, incluindo o enfoque na próxima geração de 
competências para promover empregos verdes, são aspetos críticos para garantir que as cidades sejam motores de crescimento.  

Justificação para o ponto de entrada 
 ɖ A África Subsaariana está a passar por uma transição urbana 

com um rápido crescimento populacional e cidades em 
expansão. A população urbana de África está a expandir-se 
mais rapidamente do que em qualquer parte do mundo. 
Triplicará de 441 milhões em 2020 para 1,31 mil milhões em 
2050, altura em que 60 porcento da população viverá em áreas 
urbanas, um aumento em relação aos atuais 40 porcento, com 
uma grande aumento do número de jovens.

 ɖ Os bens, serviços e pessoas das cidades africanas - já 
expostas e vulneráveis a choques e pressões climáticas - 
enfrentarão impactos climáticos crescentes nas próximas 
décadas. As alterações climáticas, tando rápidas como lentas, 
impulsionarão a migração para as cidades, aumentando a 
pobreza e a população das favelas  nas cidades. 

 ɖ Com dois terços do espaço urbano requerido até 2050 ainda a 
ser construído na África Subsaariana, existe uma oportunidade 
de integrar as tecnologias com baixas emissões de carbono 
e a mobilidade verde no planeamento para o crescimento e 
desenvolvimento sustentável. Com base nas projeções atuais 
(2010-20), 75 porcento deste crescimento terá lugar em 
bairros e cidades com menos de um milhão de pessoas, que 
têm uma estrutura de governação fraca, elevados níveis de 
pobreza e uma infraestrutura e prestação de serviços limitados. 

 ɖ A segurança das cidades em termos de habitação, água, 
alimentação e energia estende-se para além das fronteiras 
físicas e deve ter uma consideração da maior presença das 
cidades e da cooperação com entidades subnacionais e 
nacionais. Os serviços mais importantes, como habitação, 
abastecimento de água, gestão de inundações, alimentação 
nos mercados e energia, são cada vez mais desafiados pelas 
alterações climáticas. Estes serviços necessitam de estratégias 
e gestão proactiva, cooperativa e de longo prazo dentro e fora 
das jurisdições das cidades.

 ɖ Inverter a urbanização da pobreza e assegurar a resiliência 
perante a escalada das alterações climáticas são imperativos 
para o crescimento e o desenvolvimento sustentável. A taxa 
de pobreza nas áreas urbanas da África Subsaariana é de 18 
porcento, e as populações pobres estão a urbanizar-se mais 
rapidamente do que a população como um todo (Beegle 
e outros 2016; Ravallion, Chen, e Sangraula 2007). Um 
planeamento inteligente em termos climáticos através de 
tecnologias com baixas emissões de carbono, resiliência e 
mobilidade verde pode impulsionar a transformação urbana e 
criar as capacidades, talentos e força de trabalho corretos para 
as cidades da próxima geração.

 ɖ As áreas urbanas em toda a África Subsaariana 
enfrentam grandes desafios de mobilidade (por exemplo, 
congestionamento e perda de tempo com deslocamentos de 
longa duração redes de transito superlotadas, insuficientes 
e de baixa qualidade e redes fragmentadas), que por vezes 
são exploradas pelos prestadores de serviços. Para sustentar 
o ritmo de crescimento económico mais elevado, os 
países africanos têm que desenvolver acessos urbanos e 
mobilidade eficientes, o que está no centro das agendas de 
desenvolvimento urbano sustentável, da redução da pobreza e 
do crescimento. 

 ɖ A capacidade inadequada dos portos, ferrovias e corredores 
rodoviários da região impede que as empresas participem 
nas cadeias de valor globais. Uma mobilidade verde 
intercidades e regional é fundamental para apoiar as cidades 
como motores de crescimento. A manutenção das estradas, 
que pode mais do que duplicar com as alterações climáticas, 
continua a ser a abordagem mais eficaz para melhorar a 
resiliência das redes de transportes rodoviários africanas aos 
efeitos das alterações climáticas. 

Quadro B4 
Num relance: Apoio para cidades verdes resilientes
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Quadro B4 (contínua) 
Num relance: Apoio para cidades verdes resilientes

Áreas para uma ação prioritárias
Permitir a transição urbana e a transformação para uma obtenção de tecnologia verde resiliente, e com baixo  crescimento de emissões de 
carbono e verde.

 Resultados Âmbito para as áreas para ação

I
Apoiar as transições 
urbanas inteligentes em 
termos climáticos 
através de reformas 
políticas e planeamento. 

· Apoiar transições urbanas inteligentes em termos climáticos que abordem a resiliência no 
ambiente construído e contribuam para a mitigação das alterações climáticas através de um 
enfoque nas infraestruturas e serviços urbanos eficientes, verdes e resilientes, habitação e 
requalificação para aglomerados informais, e soluções baseadas na natureza com um enfoque 
prioritário nas áreas mais pobres.

II
Conhecimentos e 
dados personalizados 
incorporados para 
apoiar investimentos 
inteligentes em termos 
climáticos.

· Utilizar Big Data (e outros), ferramentas e análises para apoiar o desenvolvimento espacial 
e dos padrões de risco.

· Conceção e realização de investimentos para melhorar a capacidade institucional e a 
governação.

III
Nutrir e construir 
competências, talentos e 
força de trabalho para 
apoiar uma economia 
inteligente em termos 
climáticos.

· Garantir uma abordagem inclusiva ao investimento no capital humano através de um amplo 
envolvimento dos cidadãos.

· Atualizar e construir novos conjuntos de competências para absorver os jovens em 
empregos inteligentes em termos climáticos.

IV
Catalisar o 
financiamento e as 
parcerias para a ação 
climática na governação 
a vários níveis. 

· Nutrir e impulsionar as parcerias entre cidades, governos locais e nacionais, e o sector privado 
para os investimentos e uma partilha efetiva de conhecimentos. 

Mobilização de recursos 
AID, BIRD, outros
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Nichos para desenvolvimentos relacionados com o clima 
As consequências abrangentes dos choques climáticos intensificados e recorrentes nas pessoas e países mais pobres e mais 
vulneráveis, com menos capacidade de resposta, exigem que os sistemas de resposta e entrega rápidos e inclusivos sejam combinados 
com um planeamento de longo alcance para proporcionar uma resiliência socioeconómica, incluindo um enfoque na resiliência 
macroeconómica. A contribuição de valor que as comunidades trazem através das suas capacidades e conhecimentos para apoiar a 
tomada de decisões, com base na sua experiência vivida, deve ser aproveitada.  

Justificação para o ponto de entrada  
 ɖ A urgência de reduzir a exposição e o impacto dos choques 

induzidos pelo clima nos mais pobres é especialmente crítica 
face ao número crescente de pessoas extremamente pobres 
que vivem na África Subsaariana. O número de pessoas 
nos 40 porcento inferiores aumentou de 278 milhões em 
1990 para 416 milhões em 2015. Prevê-se que as alterações 
climáticas reduzam os seus rendimentos em mais de 8 
porcento até 2030, limitando ainda mais a sua capacidade 
de resposta aos choques climáticos e de adaptação às 
alterações climáticas.

 ɖ As perturbações sociais e económicas de choques 
climáticos singulares e recorrentes são muito variadas e 
podem multiplicar-se rapidamente com consequências 
intergeracionais. Os impactos climáticos sobre os pobres 
incluem a perda de vidas e de meios de subsistência, danos 
às infraestruturas essenciais e perturbações dos serviços, 
saúde e desnutrição deficientes, e um aumento das 
migrações causada pela angústia. A má alimentação como 
resultado de secas durante os primeiros 1.000 dias de vida 
de uma criança pode levar à desnutrição infantil, que pode 
ter efeitos duradouros, inclusive nas perspetivas reprodutivas 
e descendentes das fêmeas (Bodewig 2019). Os impactos 
climáticos também podem exacerbar o efeito de choques de 
saúde como pandemias e surtos de doenças, dependendo 
das suas ramificações nas perspetivas de crescimento da 
região e no capital humano. 

 ɖ As alterações climáticas agindo como um fator de stress 
sobre os sistemas naturais e sociais podem ampliar os 
conflitos, especialmente em situações de fragilidade, durante 
as quais os governos têm capacidades e meios limitados para 

ajudarem as suas populações a adaptarem-se. Globalmente, 
os conflitos originam 80 porcento de todas as necessidades 
humanitárias. Os conflitos podem reduzir o crescimento 
do PIB de 2 porcento a 8 porcento por ano, em média, e 65 
porcento dos conflitos atuais têm uma dimensão terrestre 
significativa. Nalgumas partes de África, as tensões entre 
os pastores e agricultores sobre o acesso à terra e à água 
escalaram para a violência. Um corpo crescente de pesquisas 
(Burke, Hsiang, e Miguel 2015a) indica que os eventos 
climáticos adversos aumentam o risco de violência e de 
conflito tanto a nível interpessoal como intergrupal. 

 ɖ A resposta aos choques e crises climáticas deve ser 
combinada com abordagens proactivas e holísticas para 
garantir resultados de desenvolvimento sustentáveis e 
duradouros que tenham como base um entendimento 
sistemático dos vetores subjacentes da vulnerabilidade e 
da fragilidade. Isso exige a mobilização dos intervenientes 
em diferentes sectores e níveis, incluindo governos, povos 
indígenas, comunidades, sociedade civil e o sector privado.

 ɖ As políticas para promover o crescimento com baixas 
emissões de carbono e a adaptação ao clima devem ser a 
favor dos pobres e proteger-se contra qualquer revés que 
provoque iniquidade e consequências inadvertidas. Há 
uma necessidade de proteger e envolver significativamente 
aqueles que enfrentam um maior risco de choques 
climáticos, ou aqueles que, devido à marginalização social, 
política ou económica, estão limitados na sua capacidade 
de beneficiar de investimentos de desenvolvimento ou 
resiliência. 

Quadro B5 
Num relance: Apoio para os choques climáticos 
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Quadro B5 (contínua) 
Num relance: Apoio para os choques climáticosnce

Áreas para uma ação prioritárias
Enfocar na resiliência socioeconómica dos mais pobres através de respostas rápidas, eficazes e com visão de longo prazo e sistemas de 
entrega direcionados que incluam uma perspetiva climática e abordem a resiliência macroeconómica a um nível nacional.a 

Outcomes Scope of Action Areas

I
Implementar soluções 
específicas centradas 
nas pessoas, lideradas 
pela comunidade, 
soluções 
customizadas e 
mecanismos de 
execução para a ação 
climática.

· Melhorar a resiliência das famílias e da comunidade através do fortalecimento da capacidade 
dos mais pobres e vulneráveis para uma recuperação rápida e eficaz dos impactos climáticos 
através de instrumentos adaptáveis que abordam as dimensões comunitárias e domésticas, 
incluindo os desenvolvimentos dirigidos pela comunidade (DDC) e programas de redes de 
segurança direcionados ao nível das famílias.

· Promover mecanismos que canalizem o financiamento climático e a tomada de decisões para 
os governos e comunidades locais para apoiar as ações climáticas lideradas localmente e que 
respondam às prioridades e contextos locais.

II
Reforçar e melhorar 
os sistemas de 
informação para 
apoio à tomada de 
decisões.

· Sistemas de alerta precoces (em inglês Early Warning Systems (EWSs)) para os choques 
climáticos, incluindo avaliações de vulnerabilidade, mapeamento de perigos e exposição, e 
sistemas hidrometeorológicos e de informação climática.

· Mecanismos de entrega fortalecidos e acelerados para chegar aos mais pobres e vulneráveis 
(por exemplo, DDC, obras públicas, estabelecimento de redes de segurança), inclusive em áreas 
frágeis (inclusão, responsabilização e mecanismos participativos).

III
Melhorar o quadro 
institucional para 
preparar as alterações 
climáticas e a 
resposta política. 

· Melhorar a configuração institucional com realce para as políticas macroeconómicas, 
acordos (inter) institucionais e instrumentos financeiros (incluindo o financiamento de 
contingências, Cat-DDO) que permitam uma preparação e resposta rápida, mantendo a 
estabilidade em todo o país.

Mobilização de recursos 
AID, BIRD, outros

a A resiliência macrofiscal também é o foco da área especial de realce.
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Nichos para desenvolvimentos relacionados com o clima
As alterações climáticas irão afetar o crescimento económico nos países da África Subsariana e apresentar desafios de 
sustentabilidade fiscal. As ferramentas macroeconómicas que permitem que os governos integrem os resultados e benefícios 
climáticos na tomada de decisões da mesma forma que os resultados do mercado de trabalho, fiscais e sociais já estão integrados, 
irão aumentar a probabilidade de serem tomadas decisões políticas inteligentes em termos climáticos em todas as jurisdições - não 
apenas aquelas claramente focadas no clima.  

Justificação para o ponto de entrada  
 ɖ Um crescimento económico mais lento significa um 

desenvolvimento mais lento, padrões de vida mais baixos 
e menor capacidade das economias de gerar empregos 
produtivos. As alterações climáticas tornarão o crescimento 
económico mais imprevisível e menos estável. Por exemplo, a 
crescente incerteza nos padrões pluviométricos e as mudanças 
na sazonalidade já estão a ter impacto na produtividade da 
agricultura. Estimativas conservadoras baseadas em choques 
climáticos históricos sugerem que o crescimento mais lento 
na África Subsaariana devido às alterações climáticas poderia 
reduzir o PIB per capita entre 10 porcento e 15 porcento até 
2050 (Kompas, Pham, e Che 2018).

 ɖ A escala dos impactos climáticos nas economias com baixos 
rendimentos tem de ser melhor compreendida e abordada 
proactivamente em todas as escalas temporais. Mesmo uma 
perda per capita de 2 porcento por ano significa que, ao longo 
de 30 anos, o crescimento do PIB per capita será inferior a 
metade do valor, que seria se o aquecimento global não tivesse 
ocorrido (SEforAll 2018). A introdução de considerações 
climáticas nos modelos macroeconómicos (tanto sobre com 
forma como a economia afetam o clima, e como o clima 
afeta a economia) ajudará a colocar o clima numa base mais 
equilibrada em comparação com outras prioridades políticas 
enfrentadas pelos governos.

 ɖ A não ser que os decisores políticos tenham personalizado 
as ferramentas para avaliar os riscos climáticos na África 
Subsaariana, a região corre o risco de ficar presa a um 
modelo de baixo crescimento a longo prazo. Por exemplo, ao 
incorporar nos modelos macro os impactos na saúde e no 

carbono das emissões das centrais a carvão, os decisores 
podem quantificar melhor os compromissos entre seguir 
as soluções de energia mais verdes, incluindo a extensão da 
melhoria tecnológica necessária para que as soluções verdes 
sejam economicamente dominantes sobre as opções com 
mais emissões de carbono. 

 ɖ Os ministérios das finanças enfrentarão pressões para 
aumentar os custos planeados e não planeados para proteger 
as empresas, as famílias e as infraestruturas contra os choques 
climáticos e o stress climático, enquanto têm de construir 
amortecedores que podem ajudar a reduzir os impactos 
de outros choques, incluindo as futuras pandemias globais. 
Embora os custos possam ser elevados, os benefícios podem 
ser ainda maiores. Por exemplo, a menos que as infraestruturas 
se tornem mais resilientes, o aumento dos custos de 
reparação das estradas poderá ascender a 600 milhões 
de dólares em apenas três países da África Austral entre 
agora e 2050, com custos de oportunidade potencialmente 
maiores em termos de investimentos produtivos perdidos em 
infraestruturas, saúde, ou educação. 

 ɖ Os bancos centrais e os reguladores financeiros terão de 
incorporar os riscos climáticos nas suas responsabilidades 
de regulação e modelização. Os modelos podem ajudar os 
reguladores a compreender os custos a médio prazo para as 
empresas privadas e investidores se não reconhecerem (e 
divulgarem) a sua exposição aos riscos climáticos dos choques 
climáticos e trajetórias climáticas. Isto inclui, por exemplo, o 
risco de ativos irrecuperáveis, tais como depósitos de carvão 
que não podem ser extraídos e que, por isso, se tornam inúteis. 

Quadro B6 
Num relance: Apoio à política macroeconómica e ao planeamento
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Quadro B6 (contínua) 
Num relance: Apoio à política macroeconómica e ao planeamento

Áreas para uma ação prioritárias
Orientar políticas e reformas políticas que apoiem os esforços dos governos para adaptar as suas economias e a sua posição fiscal às 
realidades das alterações climáticas, ao mesmo tempo que tomam medidas para contribuir para as estratégias de mitigação climática em 
favor dos pobres.a 

Atividade Âmbito

I
Apoiar as reformas 
ambientais para obter o 
preço correto da 
poluição.

· Redução de subsídios à energia ou isenções fiscais para combustíveis fósseis.

· Explorar uma mudança em direção aos impostos sobre o carbono para aumentar as receitas. 

· Utilizar as novas receitas para impulsionar o investimento público, as despesas sociais e os 
cortes fiscais orientados, de acordo com a Agenda de Adis Abeba.

II
Apoio às políticas 
fiscais para 
impulsionar a 
adaptação às 
alterações climáticas.

· Conceber políticas de investimento público que garantam a construção de novas 
infraestruturas tendo em mente as alterações climáticas.

· Construir amortecedores fiscais para lidar com choques climáticos (ou outros), incluindo 
reservas fiscais que possam ser exploradas na sequência dos choques, juntamente com 
obrigações para catástrofes com mecanismos de seguros.

· Planeamento de amortecedores fiscais e outros mecanismos de seguro para lidar com os 
choques climáticos.

III
Envolver os ministérios 
das finanças e do 
planeamento nas 
questões relativas à 
integração do clima.

· Desenvolver ferramentas, instrumentos e capacidades fiscais para incorporar a 
consideração climática na política fiscal e nos modelos macro, e a integração institucional.

· Modelos a longo prazo para a conceção e implementação de trajetórias de crescimento 
inteligentes em termos climáticos e para informar as CNDs dos países.

Mobilização de recursos 
AID, BIRD, outros

a As questões macroeconómicas e políticas também são abordadas pelas Direções Estratégicas.
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Nichos para desenvolvimentos relacionados com o clima 
Os sistemas de infraestrutura são um componente central da resiliência climática, mas os sistemas existentes estão sob grande 
tensão à medida que a procura vai aumentando. As infraestruturas intensivas em carbono, se ficarem bloqueadas em caminhos de 
desenvolvimento, contribuirão ainda mais para as alterações climáticas. Os sistemas de infraestruturas podem servir como motores 
de crescimento, que podem impulsionar um crescimento robusto e resiliente face às alterações climáticas, seguindo ao mesmo 
tempo caminhos de desenvolvimento com baixas emissões de carbono.  

Justificação para o ponto de entrada  
 ɖ O crescimento da população e da urbanização na África 

Subsaariana está a resultar numa maior procura de 
infraestruturas, que ainda não foi satisfeita pelas atuais taxas 
de investimento na criação, manutenção e supervisão de 
infraestruturas em toda a região. As infraestruturas em África 
estão atrasadas em relação aos níveis globais de fornecimento 
nas principais classes de infraestruturas, incluindo energia, 
transportes e serviços de água. Por exemplo, apenas 47.7 
porcento das pessoas que vivem na África Subsaariana têm 
acesso à eletricidade em comparação com a média global 
de 89,6 porcento. As taxas de acesso a estradas em África 
são de 34 porcento, em contraste com as taxas de acesso 
aproximadas de 50 porcento em todas as outras áreas com 
baixos rendimentos. Além disso, os custos dos transportes são 
estimados como sendo 100% mais elevados do que noutras 
áreas equivalentes com baixos rendimentos.a

 ɖ Embora existam lacunas críticas nas infraestruturas 
existentes em África, existe também um potencial 
significativo para abordar as lacunas utilizando a consciência 
climática como componente chave. Ao responder à 
crescente procura por infraestruturas com um crescimento 
resistente e verde, o crescimento das infraestruturas 
necessárias pode responder às necessidades crescentes da 
população, ajudar a garantir a resiliência contra os impactos 
das alterações climáticas, contribuir para mitigar as grandes 
questões das alterações climáticas, e contribuir para a 
manutenção do objetivo de limitar as alterações climáticas a 
um aumento de 2 °C.

 ɖ As infraestruturas resilientes são uma parte essencial da 
adaptação às alterações climáticas, proporcionando proteção 
e permitindo a prestação de serviços face às alterações 
climáticas e eventos extremos. Tornar as infraestruturas 
mais resistentes proporciona proteção física contra eventos 
extremos e garante que os serviços e sistemas que salvam 
vidas não sejam perturbados.

 ɖ As infraestruturas verdes contribuem para mitigar as 
alterações climáticas. Enquanto muitos sectores contribuem 
para a crescente preocupação com as alterações climáticas, 
aproximadamente 70 porcento das emissões globais de GEE 
são derivadas da construção e operação de infraestruturas, 
incluindo centrais elétricas, edifícios e sistemas de transporte. 
As abordagens às infraestruturas com baixas emissões de 
carbono são menos poluentes e geram menos emissões de 
carbono do que as abordagens às infraestruturas tradicionais.

 ɖ Os investimentos em infraestruturas orientados para a 
resiliência climática e as baixas emissões de carbono não 
têm que custar mais do que as alternativas mais poluidoras. 

“Investir numa infraestrutura mais resiliente é uma opção 
robusta, rentável e urgente. O custo do investimento em 
infraestruturas mais resilientes é estimado entre US$11 mil 
milhões e US$65 mil milhões anuais até 2030, um aumento de 
3 porcento em relação aos investimentos anuais necessários 
acima, ou menos do que um valor estimado de 0,1 porcento 
do PIB em países com baixos e médios rendimentos (PRMI)” 
(Hallegatte, Rentschler, e Rozenberg 2019).

Quadro B7 
Num relance: Infraestrutura Verde e Resiliente
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Quadro B7 (contínua) 
Num relance: Infraestrutura Verde e Resiliente

Áreas para uma ação prioritárias
As áreas de ação procuram influenciar a conceção das infraestruturas para torná-la resiliente e menos intensiva em carbono, contribuindo ao 
mesmo tempo para um ambiente propício.b São sugeridas as seguintes estratégias.

Outcomes Scope of Action Areas

I
Criar e aplicar normas 
para infraestruturas 
resilientes e com baixas 
emissões de carbono, 
incluindo uma 
infraestrutura verde.

· Regulamentos e códigos que incorporam riscos climáticos e melhoram a qualidade das 
infraestruturas e que contribuirão para a sua resiliência.

· Normas para baixas emissões de carbono para a infraestrutura.

· Promover e incorporar infraestruturas baseadas na natureza. 

· Aplicação e acompanhamento destas normas e criação de incentivos para outras medidas.

II
Incluir resiliência e 
objetivos para baixas 
emissões de carbono 
no planeamento das 
infraestruturas.

· Planeamento aos vários níveis de governo para incluir os objetivos de resiliência com baixas emissões 
de carbono que têm como base uma análise robusta dos riscos e oportunidades climáticas.

· Reforçar a capacidade institucional para abordar a resiliência e o crescimento com baixas 
emissões de carbono, incluindo a coordenação entre os sectores e agências.

III
Obter financiamentos 
para infraestruturas 
resilientes e com baixas 
emissões de carbono, 
especialmente no sector 
privado.

· Disponibilizar capital suficiente para a construção resiliente e com baixas emissões de 
carbono e apoiar as análises.

· Aproveitar as inovações financeiras (títulos verdes, pagamento por serviços) para alavancar o 
financiamento da ação climática.

Mobilização de recursos 
AID, BIRD, outros

a Os dados sobre o acesso à eletricidade (% da população) são provenientes da base de dados Energia Sustentável para Todos (SE4ALL), Global Tracking 
Framework liderada conjuntamente pelo Banco Mundial, IEA, e ESMAP (acedida a 31 de maio de 2020), https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS.

b As questões referentes a infraestruturas resilientes e limpas também são abordadas pelas Direções Estratégicas.
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