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porquê

Fonte: Steffen, W., W. Broadgate, L. Deutsch, O. Gaffney and C. Ludwig 
(2015). The Trajectory of the Anthropocene: the Great Acceleration

Fonte: OCDE, projeções de evolução do PIB global

• Responsabilidade nacional pelos danos relacionados com as 

alterações climáticas, analisando as contribuições nacionais para 

as emissões acumuladas de CO2 acima do limite planetário de 

350 ppm de concentração de CO2 atmosférico. 

• Base: emissões acumuladas territoriais 1850-1970 e consumo 

1970-2015

• Assume-se o princípio do acesso igual per capita aos bens 

comuns atmosféricos

Fonte: https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-

5196(20)30196-0/fulltext

https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(20)30196-0/fulltext
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porquê

Crise climática + pandemia → “tipping point” → urgente um novo modelo de 

desenvolvimento social e económico, dentro dos limites naturais



visão | objetivos | metas

Fontes: Pacto Ecológico Europeu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN | Apresentação 

POLITICO : https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2019/12/Presentation_de_la_communication.pdf

• “Fazer da Europa o primeiro continente a alcançar a neutralidade carbónica em 2050”

• “Sabemos que a mudança é necessária - e também sabemos que é possível. O Acordo Verde Europeu é o nosso plano para fazer essa 
transformação.”

• “No seu cerne está a nossa missão de nos tornarmos o primeiro continente neutro em termos climáticos até 2050.”

• “A missão do Green Deal Europeu envolve muito mais do que a redução das emissões: os nossos atuais níveis de consumo de matérias-primas, 
energia, água, alimentos e uso da terra não são sustentáveis (2,8 planetas!!). Precisamos de mudar a forma como tratamos a natureza, como 
produzimos e consumimos, vivemos e trabalhamos, comemos e aquecemos, viajamos e transportamos.”

• “É o nosso roteiro para sair desta crise (pandemia), uma linha de vida para um futuro melhor. Faz ainda mais sentido agora.”

• “Os investimentos necessários para a transição são o mesmo tipo de investimentos que são necessários para a recuperação.”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN
https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2019/12/Presentation_de_la_communication.pdf
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ação Lei do clima

Mecanismo 

transfronteiriço CO2

- 55% 

2030

CAP

Prado ao Prato

PNEC, Hidrogénio, 

Estratégia energia…

Tx circularidade: EU-12% | PT: 1,8%

Tx reciclagem PT: 28%

Estratégia 

industria 2030

Plano Ação 

economia circular

Regulamento 

Baterias



ação

• NEXT GEN EU: instrumento temporário para financiar a modernização e transformação para uma

economia verde e digital. 

• Empréstimo de €750 mil milhões ao mercado, com reserva de 37% para ação climática e TODA a 

despesa sujeita ao “do no significant harm” → p.ex. Exlui qualquer apoio a combustiveis fosseis

• Transformação do BEI num Banco de Clima→ critérios e condições “verdes” aplicadas aos empréstimos



ponto de situação

2019

PACTO 

ECOLÓGICO

JAN 2020

Plano de 

Investimento 

Green Deal

Mecanismo de 

Transição Justa

MA 2020

Lei do Clima/Pacto

Estratégia Industria

Plano Ação 

Economia Circular

MA 2020

Estratégia 

Biodiversidade 

2030

Prado ao Prato

JUL 2020

Estratégia 

Integrada Energia

Estratégia 

Hidrogénio

SET 2020

Plano Clima 2030

OUT 2020

Renovation wave

Estratégia Metano

Estratégia Químicos

NOV 2020

Energia renovável 

offshore

DEZ 2020

Pacto Europeu 

Clima

Aliança Baterias

JAN 2021

New European

BAUHAUS

FEV 2021

EU Adaptation

Strategy

MAR 2021

Plano Ação 

Orgânicos

O QUE SE SEGUE NO CURTO PRAZO

• Aprovação Lei do Clima (PP UE);

• Plano de Ação Zero Poluição;

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_17
http://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_17
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_335
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_416
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_420
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_908
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1259
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1259
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1599
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1835
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1833
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1839
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2096
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2323
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2312
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_111
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan_en


• Salto cinzento para verde direto ou há espaço para projetos “transitórios”?

• Abordagem middle-out: um caminho para a articulação das políticas públicas de diferentes 

áreas governativas?

• Como lidar com a dualidade valor ambiente (incalculável) vs o custo de o 

preservar/regenerar (que se quer sempre o menor possível?) 

• Como trazer a visão “green deal” do global para o local? E vice-versa (escalar do micro para 

o macro)?

• Como garantir a contribuição para a coesão social e territorial?

• Green washing de políticas públicas: como evitar?

…desafios de curto prazo
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