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Sumário Executivo

O presente relatório representa o primeiro esforço 
sistemático para avaliar a relação entre vulnerabilidade 
climática, perfis de crédito soberano e o custo do capital 
em países em desenvolvimento. Os riscos climáticos 
são multidimensionais, abrangendo uma variedade de 
questões geofísicas, sociais e económicas.  
A intensificação destes riscos e o nível a que os mercados 
financeiros conseguem determinar com precisão o preço 
destes riscos, são fatores de preocupação crescente para 
a estabilidade económica global.

Principais mensagens:

–  Integrar os riscos climáticos na tomada de decisões financeiras é crucial para a 
estabilidade económica e financeira a longo prazo, visto que estes riscos afetam 
o retorno sobre o investimento. Será necessário um reconhecimento mais vasto 
destes riscos para o desenvolvimento sustentável.

–  Por cada dez dólares pagos em juros por países em desenvolvimento, será gasto 
um dólar adicional devido à vulnerabilidade climática. Esta sobrecarga financeira 
agrava os desafios económicos atuais dos países mais pobres. A magnitude desta 
sobrecarga irá, pelo menos, duplicar durante a próxima década.

–  As consequências climáticas sobre o custo de capital e sobre a saúde fiscal 
geral dos países mais pobres têm de ser abordadas. Uma variedade de respostas 
existentes de políticas e de mercado pode desenvolver a resiliência climática em 
países vulneráveis e proporcionar benefícios financeiros comprováveis.

–  Os investimentos que aumentam a resiliência de países com vulnerabilidade 
climática são essenciais, não só por ajudar os países vulneráveis a lidar com as 
consequências dos riscos climáticos, mas também por diminuir o custo dos seus 
empréstimos.

A nossa estimativa de 62 mil milhões de 
dólares americanos tem por base os níveis 
históricos de dívida externa pública e 
privada para 40 países com vulnerabilidade 
climática, incorporando apenas um 
subconjunto de vulnerabilidades climáticas 
(que por si só já é um subconjunto do 
leque mais vasto de riscos climáticos). 
A estimativa é retrospetiva e exclui 
efeitos indiretos, como o impacto de 
superiores taxas mínimas de projetos 
sobre o crescimento económico. As 
nossas conclusões indicam que os custos 
financeiros dos riscos climáticos irão 
aumentar no futuro. 

Está em jogo a capacidade de os 
países menos desenvolvidos e em 
desenvolvimento poderem financiar-se 
através de financiamento externo.

A Figura 1 demonstra que os países 
com maior sensibilidade aos impactos 
climáticos tendem a ter custos maiores para 
empréstimos soberanos. A Figura 2 indica 
que a relação se inverte em países com 
maior preparação social.

Principais descobertas da investigação:

–  O nosso modelo econométrico sugere que a vulnerabilidade climática já aumentou 
o custo médio da dívida em 117 pontos base, numa amostra de países em 
desenvolvimento. Em termos absolutos, isto traduz-se em 40 mil milhões de dólares 
americanos em pagamentos de juros adicionais, só em dívida pública nos últimos 
10 anos. 

–  Por incorporar taxas maiores de empréstimo soberano no custo da dívida externa 
privada, estimamos que a vulnerabilidade climática já custou a estes países 62 
mil milhões de dólares americanos em pagamentos de juros mais elevados nos 
sectores público e privado. Calculamos que os pagamentos de juros adicionais 
atribuíveis à vulnerabilidade climática aumentem para valores entre os 146 e os 168 
mil milhões de dólares americanos na próxima década.

–  Os investimentos em preparação social podem mitigar parcialmente, num valor 
estimado de -0,67%, os impactos da vulnerabilidade climática sobre as taxas de 
empréstimo soberano, dado que aumentam a resiliência social e económica dos 
países.

–  Os esforços de cooperação para medir, monitorizar e transferir os riscos climáticos 
constituem uma oportunidade para evitar a deterioração da capacidade soberana 
de empréstimo nos países afetados. Monitorizar os indicadores financeiros usados 
pelas grandes agências de notação é uma ferramenta crucial para antecipar os 
impactos sobre os perfis de crédito soberano.



Os nossos resultados são consistentes com 
outros estudos que demonstraram uma 
sobrecarga financeira significativa para 
países em desenvolvimento, resultante do 
aumento dos custos de capital relacionados 
com o clima. Procurámos identificar os 
mecanismos através dos quais os impactos 
das alterações climáticas evoluem para tais 
riscos financeiros por meio de uma série 
de estudos de caso, abrangendo cinco 
países (Bangladesh, Barbados, Guatemala, 
Quénia e Vietname). O relatório descreve 
várias iniciativas de mercado e políticas que 
ajudam a reduzir estes encargos financeiros 
adicionais, dado que melhoram a 
resiliência dos países afetados. Para serem 
eficientes, as iniciativas para a adaptação 
climática devem cumprir pelo menos três 
objetivos: reduzir os custos dos impactos 
climáticos; melhorar o ritmo da recuperação 
económica; e/ou transferir, de forma eficaz 
em termos de custo, os riscos financeiros 
relacionados com o clima. Estes objetivos 
não são mutuamente exclusivos.

O aumento dos custos do serviço da dívida 
associado à vulnerabilidade climática é  
uma questão preocupante, que vai além 
da economia e das finanças. Influencia 
a capacidade de um país financiar a 
educação, saúde, infraestruturas e garantir 
a existência de condições de vida básicas. 

Visto que tendem a ter notações soberanas 
mais baixas e taxas de empréstimo mais 
elevadas, os países mais pobres são 
particularmente sensíveis aos novos riscos 
financeiros. As maiores sobrecargas com 
a dívida geral impedem os países pobres 
de financiar os investimentos necessários 
para proteger os seus cidadãos e as suas 
economias das manifestações físicas 
das alterações climáticas, num momento 
em que esses investimentos são mais 
necessários.

Este relatório contribui para um debate 
emergente sobre se os mercados de 
capitais globais estão a apreciar os riscos 
climáticos de forma eficiente. Nestes 
dias, muito dificilmente será original dizer 
que serão necessários investimentos 
substanciais na adaptação, de forma a evitar 
as piores consequências das alterações 
climáticas. Contudo, raramente se refere 
que o aumento dos esforços de adaptação 
pode reduzir não só os prejuízos sociais, 
ecológicos e económicos, mas também 
mitigar os impactos fiscais negativos. 
A resiliência pode ter um efeito positivo 
no custo de capital, mas apenas se os 
participantes no mercado reconhecerem os 
seus benefícios.

O gráfico abaixo apresenta as nossas estimativas base para o custo previsto da 
dívida soberana para países com vulnerabilidade climática.

Fonte: Trabalho próprio do autor, com base nas suas próprias estimativas com dados compilados pela Bloomberg.

Figura 3 Impacto estimado sobre o custo da dívida

12,40%

Base Vulnerabilidade climática Preparação Média amostral do estudo

1,17% -0,67% 
12,90%

Figura 2 Custo da dívida e Preparação Social ND-GAIN, 1996-2016

Fonte: Compilado com dados da Bloomberg e ND-GAIN.
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Fonte: Compilado com dados da Bloomberg e ND-GAIN. 

* Índice Global de Adaptação de Notre Dame

Figura 1 Custo da dívida e Sensibilidade ND-GAIN*, 2016
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