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Quase dois anos se passaram desde o 
surgimento de um evento sem precedentes 
em nossa história. O mundo inteiro foi 
confrontado por uma ameaça em comum 
que não conhece fronteiras. A pandemia da 
COVID-19 custou a vida de milhões de pessoas 
e expôs e aprofundou desigualdades já 
existentes. Enquanto isso, as crises de clima e 
biodiversidade nunca desaceleraram.
 
O relatório IPCC mais atual não deixa dúvidas 
de que a atividade humana alterou o clima 
da Terra e suas consequências podem ter 
impactos devastadores nas próximas décadas. 
As políticas de clima atuais nos alertam sobre 
um aquecimento de 3°C até o fim do século. 
Mas ainda há boas notícias. Para prevenir 
os piores impactos da mudança climática, 
precisamos limitar o aumento da temperatura 
global para 1,5°C, zerando as emissões líquidas 
até 2050. 

Temos uma oportunidade única de assumir uma 
mudança transformadora e investir em um tipo 
melhor de desenvolvimento que crie um futuro 
mais ecológico, mais saudável e mais inclusivo. 
Superar os desafios socioeconômicos da 
pandemia da COVID-19 e fazer uma transição 
para economias de carbono neutro também 
podem ser uma história de crescimento para 
a região.

Uma recuperação sustentável oferece uma 
oportunidade para enfrentar todos esses 
desafios e descarbonizar nossas economias 
enquanto colhemos benefícios econômicos, 
incluindo 15 milhões de novos empregos 
líquidos até 2030. Em 2021, o Grupo BID 
continua a ajudar países na América Latina e no 
Caribe a planejar e a implementar estratégias 
de longo prazo sólidas para a descarbonização 
e resiliência climática. 

Estudos recentes do BID mostram que 
conseguir a neutralidade de carbono na Costa 
Rica trará US$41 bilhões de benefícios líquidos 

em 30 anos, enquanto no Peru conseguir 
emissões líquidas zero trariam US$140 bilhões 
em benefícios líquidos até 2050. Sabemos que 
cada dólar investido em resiliência traz quatro 
dólares em custos futuros reduzidos. 

Os últimos dois anos nos ensinaram que 
nossa destruição e disrupção da natureza 
podem aumentar a probabilidade de mais 
pandemias no futuro. A natureza precisa 
estar no centro de nossas estratégias de 
recuperação. Como um importante local de 
biodiversidade, nossa região tem um potencial 
enorme para aproveitar o capital natural de 
forma sustentável e de desenvolver soluções 
baseadas na natureza que podem geral renda, 
aumentar o investimento do setor privado e 
proteger ecossistemas críticos.

Uma Região, Um Compromisso procurou 
mostrar as principais conquistas dos países 
da América Latina e Caribe com relação à 
mudança climática e ação de biodiversidade 
nas preparações para o COP15 e o COP26. 
O evento virtual de três dias destacou a 
liderança da região e defendeu mais ambição 
com relação ao clima. Por meio de uma série 
de 22 painéis com especialistas dos setores 
público e privado, acadêmicos e outras 
organizações da sociedade civil, enfatizamos a 
necessidade de uma recuperação sustentável, 
resiliente e inclusiva. Ainda temos um espaço 
de oportunidade para agir urgentemente com 
relação ao clima e de criar crescimento de 
uma maneira mais sustentável. E esse é nosso 
compromisso com a região.

Graham Watkins
Chefe na Divisão de Mudanças Climáticas
Banco Interamericano de Desenvolvimento

PREFÁCIO
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Em sua agenda “Visão 2025”, o BID 
identificou a necessidade de priorizar a 
resposta à mudança climática, destacando 
que a ação climática não é incompatível 
com o crescimento econômico. Enquanto 
passamos pela pior crise econômica em um 
século devido aos efeitos da pandemia da 
COVID-19, entendemos que a resposta a essa 
crise irá enfraquecer bastante os esforços 
atuais de enfrentar a mudança climática. 

Uma recuperação sustentável significa 
economias descarbonizadas e resilientes, o 
que igualmente significa cidades sustentáveis, 
ar mais limpo e saúde melhor, ruas 
descongestionadas e produtividade elevada, 
assim como florestas saudáveis e práticas de 
agricultura sustentáveis, tudo isso deve ter 
uma visão humana e considerar mecanismos 
de transição justos. Essa transformação 

INTRODUÇÃO
A América Latina e o Caribe enfrentam um desafio significativo devido a 
sua vulnerabilidade aos impactos da mudança climática. Para conseguir um 
desenvolvimento sustentável, baixo carbono e resiliente, a região terá que 
submeter-se a transformações estruturais fundamentais em seu tipo de 
crescimento nas próximas três décadas, um imperativo que faz sentido econômico.

oferece benefícios econômicos importantes, 
levando a mais empregos e de mais qualidade 
e, o mais importante, vidas melhores. 

O progresso está acontecendo enquanto 
falamos. Para o COP26, pelo menos 30% 
de nossos 26 países membros apresentarão 
seus NDCs atualizados. Parte do trabalho 
que temos feito no Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) é apoiar os países a 
implementar seus NDCs, bem como a planejar 
de acordo com suas ambições a longo prazo 
visando a descarbonização, e seus objetivos 
de médio prazo que esperam atingir a máxima 
redução possível de emissões de GHG até 
2030. Exercícios de planejamento tornaram-
se peça fundamental para a transversalização 
da mudança climática e oferece impacto 
concreto para a ação climática.

https://publications.iadb.org/publications/english/document/NDC-Invest-Supporting-Transformational-Climate-Policy-and-Finance.pdf
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https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Argentina%20First/Traducci%C3%B3n%20NDC_Argentina.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Argentina%20Second/Argentina_Segunda%20Contribuci%C3%B3n%20Nacional.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bahamas%20First/Bahamas_COP-22%20UNFCCC.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Barbados%20First/Barbados%20INDC%20FINAL%20September%20%2028,%202015.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Barbados%20First/2021%20Barbados%20NDC%20update%20-%2021%20July%202021.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Belize%20First/BELIZE%27s%20%20NDC.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bolivia%20(Plurinational%20State%20of)%20First/INDC-Bolivia-english.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Brazil%20First/BRAZIL%20iNDC%20english%20FINAL.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Brazil%20First/Brazil%20First%20NDC%20(Updated%20submission).pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Chile%20First/INDC%20Chile%20english%20version.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Chile%20First/Chile%27s_NDC_2020_english.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Colombia%20First/INDC%20Colombia.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Colombia%20First/NDC%20actualizada%20de%20Colombia.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Costa%20Rica%20First/INDC%20Costa%20Rica%20Version%202%200%20final%20ENG.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Costa%20Rica%20First/Contribucio%CC%81n%20Nacionalmente%20Determinada%20de%20Costa%20Rica%202020%20-%20Versio%CC%81n%20Completa.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Ecuador%20First/Primera%20NDC%20Ecuador.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/El%20Salvador%20First/EL%20SALVADOR-INTENDED%20NATIONALLY%20DETERMINED%20CONTRIBUTION%20B.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Guatemala%20First/Gobierno%20de%20Guatemala%20INDC-UNFCCC%20Sept%202015.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Guyana%20First/Guyana%27s%20revised%20NDC%20-%20Final.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Haiti%20First/CPDN_Republique%20d%27Haiti.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Honduras%20First/Honduras%20INDC_esp.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Honduras%20First/NDC%20de%20Honduras_%20Primera%20Actualizaci%C3%B3n.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Jamaica%20First/Jamaica%27s%20INDC_2015-11-25.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Jamaica%20First/Updated%20NDC%20Jamaica%20-%20ICTU%20Guidance.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Mexico%20First/MEXICO%20INDC%2003.30.2015.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Mexico%20First/NDC-Eng-Dec30.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Nicaragua%20First/Contribucion%20Nacionalmente%20Determinada%20Nicaragua.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Nicaragua%20First/Contribuciones_Nacionales_Determinadas_Nicaragua.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Panama%20First/PANAMA%20NDC.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Panama%20First/CDN1%20Actualizada%20Rep%C3%BAblica%20de%20Panam%C3%A1.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Paraguay%20First/Documento%20INDC%20Paraguay%2001-10-15.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Paraguay%20First/ACTUALIZACI%C3%93N%20DE%20LA%20NDC%20DEL%20PARAGUAY_Versi%C3%B3n%20Final.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Peru%20First/iNDC%20Per%C3%BA%20castellano.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Peru%20First/Reporte%20de%20Actualizacio%CC%81n%20de%20las%20NDC%20del%20Peru%CC%81.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Dominican%20Republic%20First/INDC-DR%20August%202015%20(unofficial%20translation).pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Dominican%20Republic%20First/Dominican%20Republic%20First%20NDC%20(Updated%20Submission).pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Suriname%20First/Suriname%20First%20NDC.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Trinidad%20and%20Tobago%20First/Trinidad%20and%20Tobago%20Final%20INDC.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Uruguay%20First/Uruguay_Primera%20Contribuci%C3%B3n%20Determinada%20a%20nivel%20Nacional.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Venezuela%20(Bolivarian%20Republic%20of)%20First/Primera%20%20NDC%20Venezuela.pdf
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A região também percebeu a importância 
de incluir uma perspectiva estratégica de 
seus esforços de adaptação e resiliência. O 
caso de negócios é claro: investir um dólar 
em resiliência na América Latina e no Caribe 
economizará quatro dólares na redução 
de danos a curto prazo. Os investimentos 
precisaram construir economias resilientes e 
emissões líquidas zero são fundamentais para 
garantir um desenvolvimento sustentável 
para todos. 

Em preparação para a próxima Conferência 
de Biodiversidade das Nações Unidas (COP15) 
e a Conferência de Mudança Climática 
das Nações Unidas (COP26), o Grupo BID 
organizou o “One Region, One Commitment” 
(Uma Região, Um Compromisso), um evento 
virtual para mostrar as múltiplas conquistas 
da região nas agendas de mudança 
climática e biodiversidade. Um total de 
22 sessões aconteceram em três dias, nas 
quais os palestrantes discutiram as políticas 
climáticas avançadas que estão sendo 
promovidas por diversos países, ressaltaram 
que o papel do setor privado e da sociedade 
civil é indispensável e inadiável, destacaram 

a oportunidade única que temos agora de 
refletir sobre o tipo de recuperação que 
queremos para nossa região, e examinaram 
como harmonizar objetivos sustentáveis 
com crescimento econômico em múltiplas 
frentes. 

Nossa região tem tudo o que precisa para 
ser mais ambiciosa em seus compromissos 
e metas, e o papel do Grupo BID é garantir 
que a transição ao sair da crise da COVID 
seja sustentável e com consciência climática. 
Isso exige finanças mais inovadoras e 
eficientes, assim como uma coordenação 
melhor entre os diferentes interessados para 
garantir impacto e responsabilidade da ação 
climática.

Esse documento fornece um resumo 
breve das principais conclusões do 
evento. Esperamos também que sirva 
de guia para continuarmos aprendendo 
com os conhecimentos e experiências 
valiosas compartilhadas durante esse 
evento.
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A América Latina e o Caribe foram afetados 
desproporcionalmente pela pandemia, a 
região perdeu mais de um milhão e 200 mil 
vidas, teve uma perda de 7% do PIB, o ônus 
da dívida pública cresceu de 58% para 72% 
do PIDB, e a implantação da vacinação tem 
enfrentado vários obstáculos. Isso levou 
a um grande aumento do desemprego, 
informalidade e pobreza. Um estudo recente 
do BID descobriu que a crise desencadeada 
pela pandemia poderia aumentar a incidência 
de pobreza entre 25% e 33%, enquanto 
que a distribuição de renda poderia piorar, 
aumentando o índice de Gini de 0,473 para 
0,498 na média de renda da região.

No meio da pandemia, a região também 
teve que enfrentar desastres naturais 
devastadores e eventos climáticos extremos, 
assim como recordes de altas temperaturas, 
o que nos lembra que a mudança climática é 
também uma ameaça sem fronteiras que não 
pode ser deixada de lado enquanto lidamos 
com a COVID-19.  As demandas da pandemia 
são imediatas e críticas, mas a crise de longa 
data da mudança climática é devastadora.

A COVID-19 tem sido transformadora para 
a América Latina e para o Caribe. Temos 
agora a oportunidade de conduzir essa 
transformação no caminho do crescimento 
sustentável. Todos os países na região 
implementaram rapidamente as políticas de 
“resgate” da COVID-19, tais como emergência 
na saúde, liquidez para pequenas e médias 
empresas, transferências de renda para 
populações vulneráveis, e políticas fiscais. 
Desde o fim de 2020, governos do G20 
disponibilizaram US$233 bilhões para apoiar 
a produção e consumo de combustível fóssil 
comparado com US$146 bilhões para apoiar 
a energia descarbonizada e alternativas de 
transporte.

Os  países   são  confrontados   com 
dois  caminhos: um de recuperação e 
reinvestimento, ou um de deterioração 
econômica contínua que terá efeitos 
socioeconômicos devastadores por 

décadas. Ao dar os passos necessários 
para investimentos mais ecológicos e 
sustentáveis, a região pode se recuperar da 
pandemia da COVID-19 de uma maneira que 
expande mercados, gera empregos, eleva o 
poder de nossos ativos naturais e protege a 
biodiversidade, fortalece nossa resiliência, e 
nos deixa mais perto de limitar o aumento da 
temperatura global.

Estratégias de investimento alinhadas com 
o Acordo de Paris podem revelar novas 
oportunidades para implementar as emissões 
líquidas zero, projetos de desenvolvimento 
de resiliência climática na região. Os 
investimentos consideráveis necessários 
para ajudar a América Latina e o Caribe a 
se recuperarem da pandemia da COVID-19 
podem e ao mesmo tempo devem ajudar 
a região a enfrentar o desafio urgente da 
mudança climática. A chave para os governos 
é priorizar atividades ecológicas dentro de 
seus programas de ajuda da COVID, reformar 
preços e regulamentos para aumentar o 
financiamento privado, alinhar estratégias 
fiscais com a realidade da transição da 
energia global, e garantir uma transição justa 
e inclusiva.

Como o “Uma Região, Um Compromisso” 
explora, tirar vantagem dessa oportunidade 
exigirá planejamento a longo prazo e uma 
abordagem pangovernamental. 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/07/27/world-economic-outlook-update-july-2021
https://publications.iadb.org/publications/english/document/2021-Latin-American-and-Caribbean-Macroeconomic-Report-Opportunities-for-Stronger-and-Sustainable-Postpandemic-Growth.pdf
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Achieving-Sustainable-Recovery-Criteria-for-Evaluating-the-Sustainability-and-Effectiveness-of-Covid-19-Recovery-Investments-in-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Achieving-Sustainable-Recovery-Criteria-for-Evaluating-the-Sustainability-and-Effectiveness-of-Covid-19-Recovery-Investments-in-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf
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Para ajudar os países em 2020, nossa 
resposta imediata à pandemia foi 
centralizada em quatro áreas: saúde pública, 
populações vulneráveis, setor produtivo e 
empregos, e política pública e gestão fiscal. 
Além dessas medidas de resposta imediata, 
também focamos em como nossos projetos 
e pesquisas podem contribuir para uma 
recuperação ecológica e inclusiva na região.

Complementando esses esforços para apoiar 
a recuperação da saúde e da economia, o 
BID também está mobilizando US$1 bilhão 
para ajudar países a adquirir e distribuir 
vacinas para a COVID-19 na América Latina 
e no Caribe.

A mudança climática é um dos pilares 
fundamentais em nossa estratégia da 
Visão 2025 para guiar a região em direção 
a uma recuperação sustentável, resiliente 
e inclusiva.  Abordar a mudança climática 
de maneira transversal nas operações dos 
governos é uma grande oportunidade para 
nossa região alavancar uma recuperação 
sustentável. Os ministérios de finanças são 
fundamentais para incentivar uma transição 
justa em direção a economias ecológicas. Em 
nossa reunião anual, nos comprometemos 
com a criação de uma plataforma regional 
para ministérios das finanças trocarem e 
apoiarem avanços concretos na política de 
mudança climática.
 
Como  Grupo BID,  nos  empenhamos 
em dedicar 30% de nossos fundos para 
o financiamento climático. Em 2020, o 
Grupo BID reportou US$3.9 bilhões em 
financiamento climático e está comprometido 
em alinhar seu portfólio com o Acordo de 
Paris.
 
Durante nossa Reunião Anual em Barranquilla 
em março de 2021, o Grupo BID lançou uma 
iniciativa para apoiar o desenvolvimento 
sustentável da Região Amazônica. 

Nosso novo Plano de Ação para a Mudança 
Climática 2021-2025 (CCAP - Climate 
Change Action Plan) integra a perspectiva de 
recuperação sustentável. O Plano estabelece 

uma abordagem relevante para incorporar 
a mudança climática e a sustentabilidade 
no trabalho do Grupo BID a fim de ter um 
impacto duradouro enquanto a região tenta 
se reconstruir de modo sustentável. 

Além disso, ele apresenta muitas dessas 
oportunidades como ementas para a ação 
dos países. Alguns países latino-americanos 
já estão mostrando o caminho. Costa Rica 
lidera em descarbonização, Chile predomina 
nas nos títulos verdes, Barbados na resiliência 
e adaptação, Colômbia em biodiversidade 
nas cidades, Brasil e México em infraestrutura 
e financiamento sustentáveis. 

O plano mostra como a região pode 
responder ao desastre da COVID e conduzir 
positivamente as agendas climática e de 
biodiversidade. O plano de ação também 
descreve como utilizamos o financiamento 
preferencial para conduzir mudanças nos 
investimentos público e privado e mobilizar 
o capital privado para a transformação.

Através da plataforma NDC INVEST, nós do 
Grupo BID oferecemos nosso conhecimento, 
assistência técnica e ferramentas financeiras 
para apoiar os países a implementarem 
seus objetivos seguindo o Acordo de Paris. 
Através da NDC INVEST, temos ajudado 
vários países na região, como por exemplo, 
Chile, Costa Rica, Suriname e Barbados no 
desenho de seus NDCs atualizados.
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UMA REGIÃO, 
UM COMPROMISSO 

3
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Enquanto os governos da América Latina 
e Caribe focam em superar os desafios 
econômicos e sociais da pandemia 
da COVID-19, devemos garantir que a 
recuperação é sustentável, resiliente e 
inclusiva. 

O Grupo BID continua a apoiar os países da 
América Latina e Caribe em direção a uma 
transição justa para emissões líquidas zero 
e economias resilientes em termos de clima, 
enquanto preservam e aproveitam com 
sustentabilidade o capital natural de nossa 
região.
 
Entre 28 e 30 de junho, a conferência “Uma 
Região, Um Compromisso” mostrou as 

35.000 

participantes

15.000

+2000

30 horas

22 
painéis

5 
canais

3 
dias

118 
panelistas

conquistas de nossos países mutuários e 
destacou as ambições que estão a caminho 
para a COP15 e a COP26. 

Assista a todos os eventos

Os resultados

visualizações
por dia

interações
via chat

de transmissão 
contínua

https://www.youtube.com/watch?v=3LlV94Tu7b8&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM
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Dia 1 - 28 de junho

Plenária de abertura de alto 
nível sobre ação climática

Biodiversidade e 
soluções baseadas na 
natureza 

Finanças climáticas

Resiliência e 
adaptação

Soluções inovadoras 
e setor privado

Investir em pessoas para a ação 
climática

Plenária de alto nível sobre 
transversalização e financiamento 
de capital natural

Repensar os plásticos: rumo a uma 
região mais circular

Bioeconomia: um novo modelo para 
o desenvolvimento sustentável e 
inclusivo na Amazônia

Mudança climática, ameaças naturais 
e migração na América Central

6 tópicos

Acelerar a ação climática e de 
biodiversidade durante a crise 
da Covid-19

Dos planos de adaptação nacional às 
CDNs: desafios e oportunidades para 
apoiar a adaptação na região

assista ao vídeo

assista ao vídeo

assista ao vídeo

assista ao vídeo

assista ao vídeo

assista ao vídeo

assista ao vídeo

assista ao vídeo

Recuperação 
sustentável e 
transição justa

Transição para 
energia e transporte 
carbono zero

14

https://www.youtube.com/watch?v=aeZ2qlp_0Xg&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=39&ab_channel=Inter-AmericanDevelopmentBank
https://www.youtube.com/watch?v=uwvzvD_lb9k&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=38&ab_channel=Inter-AmericanDevelopmentBank
https://www.youtube.com/watch?v=OpxkF1O8BhQ&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=37&ab_channel=Inter-AmericanDevelopmentBank
https://www.youtube.com/watch?v=2n-DfIGCzoc&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=36&ab_channel=Inter-AmericanDevelopmentBank
https://www.youtube.com/watch?v=r1KUVEpPfKE&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=28&ab_channel=BancoInteramericanodeDesarrollo
https://www.youtube.com/watch?v=lHE70mm2-rA&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=f6nQlj__f24&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=27&ab_channel=BancoInteramericanodeDesarrollo
https://www.youtube.com/watch?v=jGvc0CTeo6o&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=26&ab_channel=BancoInteramericanodeDesarrollo
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Dia 2 - 29 de junho 

Mudança climática: perspectivas dos 
cidadãos na ALC

Como as startups e os empreendedores 
podem abordar a mudança climática e a 
biodiversidade?

Como acelerar a mobilidade 
elétrica e a implementação das 
contribuições determinadas a 
nível nacional? Destravando 
oportunidades na ALC

Novos enfoques financeiros para fazer 
frente à mudança climática e promover 
a conservação do capital natural

NDCs: planejar para a ação climática

Conexão e desenvolvimento do mercado 
de títulos verdes e sustentáveis: a 
Plataforma de Transparência de Títulos 
Verdes

O “Alinhamento com Paris”: um novo 
paradigma para tranversalizar a 
mudança climática no financiamento 
para o desenvolvimento

watch video

watch video

watch video

watch video

Biodiversidade e soluções 
baseadas na natureza

Finanças climáticas

Resiliência e adaptação

Soluções inovadoras 
e setor privado

6 tópicos

Recuperação sustentável 
e transição justa

Transição para energia e 
transporte carbono zero

assista ao vídeo

assista ao vídeo

assista ao vídeo

assista ao vídeo

assista ao vídeo

assista ao vídeo

assista ao vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=zHOwrRp5Xuk&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=25&ab_channel=BancoInteramericanodeDesarrollo
https://www.youtube.com/watch?v=eSKf05rhSB0&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=24&ab_channel=BancoInteramericanodeDesarrollo
https://www.youtube.com/watch?v=QJnSwLSVjpY&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=23&ab_channel=BancoInteramericanodeDesarrollo
https://www.youtube.com/watch?v=4nr8UfHhERI&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=22&ab_channel=BancoInteramericanodeDesarrollo
https://www.youtube.com/watch?v=Fixg0p7cy68&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=34&ab_channel=Inter-AmericanDevelopmentBank
https://www.youtube.com/watch?v=UvOpzesflhA&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=33&ab_channel=Inter-AmericanDevelopmentBank
https://www.youtube.com/watch?v=YdXzYnrKuHc&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=32&ab_channel=Inter-AmericanDevelopmentBank
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Dia 3 - 30 de junho

Infraestrutura sustentável, uma classe 
de ativos crítica para a mobilização 
de recursos do setor privado

A década da transição energética 

O papel da América Latina 
no abastecimento mundial de 
alimentos: garantindo agronegócios 
climaticamente inteligentes

Estratégias de longo prazo e 
recuperação sustentável no Chile, 
Colômbia e Peru

Rumo à recuperação verde nas 
cidades da ALC: uma agenda 
enfocada em mudança climática

Recuperação sustentável: qual é 
o verdadeiro papel do banco de 
desenvolvimento?

Definindo resiliência no contexto da 
Economia Azul

watch video

watch video

watch video

Biodiversidade e soluções 
baseadas na natureza

Finanças climáticas

Resiliência e adaptação

Soluções inovadoras 
e setor privado

6 tópicos

Recuperação sustentável 
e transição justa

Transição para energia e 
transporte carbono zero

assista ao vídeo

assista ao vídeo

assista ao vídeo

assista ao vídeo

assista ao vídeo

assista ao vídeo

assista ao vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=bEP1gbnoGm4&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=30&ab_channel=Inter-AmericanDevelopmentBank
https://www.youtube.com/watch?v=QlAUQ-3kRT8&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=21&ab_channel=BancoInteramericanodeDesarrollo
https://www.youtube.com/watch?v=TC1X4KYzeyQ&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=20&ab_channel=BancoInteramericanodeDesarrollo
https://www.youtube.com/watch?v=hjgwzpH_MTQ&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=29&ab_channel=Inter-AmericanDevelopmentBank
https://www.youtube.com/watch?v=GB1WDhVKwZw&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=19&ab_channel=BancoInteramericanodeDesarrollo
https://www.youtube.com/watch?v=TtlUeNJwnaw&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=17&ab_channel=BancoInteramericanodeDesarrollo
https://www.youtube.com/watch?v=N_7B_U6bTk4&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=18&ab_channel=BancoInteramericanodeDesarrollo
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Recuperação sustentável 
e transição justa

A América Latina e o Caribe enfrentam três desafios, a COVID, a perda de 
biodiversidade e a mudança climática. A região é uma das mais afetadas 
pela pandemia, enfrentando uma contração econômica de 7,4% e 26 milhões 
de empregos perdidos em 2020.

Uma recuperação sustentável oferece uma oportunidade de direcionar 
todos esses desafios por estarmos no meio de uma oportunidade única 
para a mudança transformadora. Esforços para estimular o crescimento 
econômico depois dos estragos causados pela pandemia da COVID-19 
oferecem a oportunidade de investir em um tipo melhor de desenvolvimento 
que irá aumentar a resiliência climática e nos mover em direção às emissões 
líquidas de carbono zero.

Estratégias de descarbonização a longo prazo podem guiar o caminho 
para uma recuperação sustentável e para um futuro ecológico, inclusivo e 
resiliente enquanto oferece benefícios econômicos, incluindo a criação de 
15 milhões de novos empregos líquidos até 2030. 

Alcançar emissões líquidas zero na Costa Rica trará US$41 bilhões em 
benefícios líquidos nos próximos 30 anos através de economia de energia, 
custo reduzido de acidentes e tempo perdido em congestionamentos, 
poluição do ar e melhorias nos serviços de ecossistema e produção na 
agricultura.

No Peru, a neutralidade de carbono traria US$140 bilhões em benefícios 
líquidos até 2050 em setores como transporte, mudança no uso do solo e 
silvicultura, energia, resíduos e processo industrial.

Embora a transição seja possível tecnicamente, os cidadãos e os negócios 
estão na linha de frente para a descarbonização. Precisamos garantir uma 
transição justa, o que significa engajar todos os interessados, direcionando 
os obstáculos e maximizando os benefícios de uma economia líquida zero.
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Uma transição justa poderia criar empregos ecológicos e ajudar a reduzir 
desigualdades em termos de acesso a empregos de qualidade para 
mulheres, trabalhadores jovens e população rural, educação melhor e 
capacitação profissional.

Na América Latina e no Caribe, 81% da população vive em áreas urbanas 
e cidades. Isso representa 76% da demanda de energia e concentra a 
infraestrutura crítica para o desenvolvimento econômico e social. A ação 
local é realmente urgente e necessária para cumprir as metas do Acordo de 
Paris, e é essencial no caminho para a recuperação sustentável.

A ação climática é também um estímulo para o desenvolvimento urbano. 
Cidades descarbonizadas podem ser vistas como uma oportunidade para 
ganhos econômicos através de investimentos no planejamento do uso do 
solo, sistemas de transporte e mobilidade, e eficiência em energia, água, 
resíduos e construções. 
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Acelerando a ação climática 

e a biodiversidade durante a 

crise da COVID-19

Jessica Bedoya
Chefe de Staff e Conselheira 

Executiva, BID

Temos uma grande oportunidade de 
pensar que tipo de recuperação queremos 
para nossa região. No Grupo BID, dentro 
da estrutura da Visão 2025, estamos 
comprometidos em focar na recuperação no 
caminho da sustentabilidade. 

Como as mulheres frequentemente estão 
na linha de frente dos impactos da mudança 
climática, empoderar as mulheres é a chave para 
fortalecer e construir comunidades resilientes 
em termos de clima. A América Latina e o 
Caribe figuram como uma das regiões mais 
desiguais em termos de gênero do mundo, e a 
pandemia da COVID-19 expôs e até aumentou 
essas diferenças. Superar a pandemia e suas 
consequências irá exigir todos os nossos 
esforços e lidar com a diferença de gênero é 
essencial. 

Reina Irene Mejía Chacón
Vice-Presidente Executiva, BID

Recuperação sustentável: qual 

o real papel dos bancos de 

desenvolvimento?

Para mais informações

Climate Policies in Latin America 
and the Caribbean: Success 
Stories and Challenges in the 
Fight against Climate Change

Achieving Sustainable Recovery: 
Criteria for Evaluating the 
Sustainability and Effectiveness of 
COVID-19 Recovery Investments in 
Latin America and the Caribbean

https://publications.iadb.org/en/climate-policies-latin-america-and-caribbean-success-stories-and-challenges-fight-against-climate
https://publications.iadb.org/en/achieving-sustainable-recovery-criteria-evaluating-sustainability-and-effectiveness-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=2n-DfIGCzoc&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=36&ab_channel=Inter-AmericanDevelopmentBank
https://www.youtube.com/watch?v=N_7B_U6bTk4&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=18&ab_channel=BancoInteramericanodeDesarrollo
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Nationally Determined Contributions (NDCs – Contribuições Nacionalmente 
Determinadas) deveriam ser vistas como ferramentas de planejamento para 
estabelecer um caminho de desenvolvimento e marcos de investimento. 
Esses documentos somente terão um impacto claro se forem traduzidos 
em ações concretas através de sua apropriação pelos setores público e 
privado e, acima de tudo, pelos cidadãos.

Financiamento de bancos internacionais e outros investidores devem ser 
consistentes e coerentes não apenas com a sustentabilidade, mas também 
com as metas de descarbonização e resiliência climática do Acordo de 
Paris. Não podemos ter recursos apoiando a transição para emissões 
líquidas zero e ao mesmo tempo continuar a financiar atividades que vão 
contra esses objetivos. 

No Grupo BID, mudamos para uma nova mentalidade, mais do que pensar 
sobre reduzir emissões para tentar alcançar as metas até 2050 em termos 
de descarbonização e adaptação. Fazendo isso, estamos tentando evitar o 
financiamento de projetos que podem reduzir emissões a curto prazo, mas 
que usam tecnologias que ainda geram emissões a longo prazo. 

Long-term strategies (LTS – estratégias a longo prazo) estão cada vez 
mais se tornando uma ferramenta central para enfrentar o desafio de criar 
fluxos financeiros coerentes e alinhados. LTS não são necessariamente um 
documento independente produzido por uma única entidade, mas sim 
estratégias que são integradas aos planos de desenvolvimento nacionais 
de diferentes setores. MDBs estão em uma posição privilegiada para dar 
prosseguimento a isso pois têm o engajamento e a parceria de diferentes 
interessados em cada país. 

Por todo o mundo, o mercado dos títulos verdes alcançou emissão recorde 
de US$1.1 trilhões em 2020. A América Latina e o Caribe (LAC) representam 
2% desse mercado com grande potencial de aumento. Para atrair mais 
capital a longo prazo para a região é importante garantir a transparência 
no uso dos lucros e na performance ambiental dos títulos verdes na região. 

Finanças climáticas



Títulos verdes são uma oportunidade para os mercados alavancarem 
investimentos de maneira diferente e acessarem os recursos ambiciosos 
que são necessários na região para cumprir com o Acordo de Paris. 
Entretanto, ainda há desafios em demonstrar que esse mercado não 
é greenwashing (“lavagem verde”). Padronização e taxonomia são 
importantes para os investidores entenderem o que realmente está 
atrás da promessa do “verde”. 

Green Bond Transparency 
Platform (GBTP – Plataforma 
de Transparência de Títulos 
Verdes)

Saber mais

A Green Bond Transparency Platform (GBTP) 
é uma iniciativa desenvolvida pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) para promover a transparência 
no mercado de títulos verdes na 
América Latina e Caribe (LAC). A 
plataforma almeja dar suporte para 
a harmonização e padronização 
dos relatórios de títulos verdes 
para emissores de títulos verdes 
e para permitir que todos os 
usuários analisem onde o lucro 
dos títulos está investido, e 
qual desempenho ambiental foi 
realizado.

Uma Região, Um Compromisso: Rumo à uma recuperação sustentável na América Latina e o Caribe22

https://www.greenbondtransparency.com
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Contribuições determinadas 
a nível nacional: planejar a 
ação climática

Contribuições determinadas 
a nível nacional: planejar a 
ação climática

Luis Miguel Galindo
Professor de Economia, 
UNAM

Christa Castro Varela
Embaixador, Embaixada de 

Honduras na Alemanha

Depois do Acordo de Paris, a Jamaica 
soube que a implementação do NDC não 
era uma opção, mas um compromisso 
do governo

Em Honduras a emergência climática é crítica.  
Vamos de secas extremas para enchentes 
extremas. Ano após ano temos que direcionar 
recursos para tratar dessas emergências. 
É inegável que investir na prevenção é mais 
barato do que a assistência e reconstrução de 
desastres.

Na América Latina costumávamos pensar 
que uma economia deveria crescer primeiro 
e depois se tornar ecológica. Hoje sabemos 
que devemos ser ecológicos para crescer e 
melhorar nossas vidas.

Una May Gordon
Diretora Principal, Ministério da 
Habitação, Renovação Urbana, 
Meio Ambiente e Mudança 
Climática

Contribuições determinadas a 
nível nacional: planejar a ação 
climática

https://www.youtube.com/watch?v=QJnSwLSVjpY&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=23&ab_channel=BancoInteramericanodeDesarrollo
https://www.youtube.com/watch?v=QJnSwLSVjpY&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=23&ab_channel=BancoInteramericanodeDesarrollo
https://www.youtube.com/watch?v=QJnSwLSVjpY&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=23&ab_channel=BancoInteramericanodeDesarrollo


24 Uma Região, Um Compromisso: Rumo à uma recuperação sustentável na América Latina e o Caribe

A mobilidade elétrica foi identificada em várias NDCs como uma ferramenta 
chave para reduzir emissões. Acelerar essa transição exige novas estruturas 
contratuais e regulatórias; grandes investimentos, apoiados pelo acesso 
a mecanismos financeiros que consideram os prazos de retorno de 
investimento dessa tecnologia; e a coordenação entre os agentes público 
e privado.

A América Latina e o Caribe têm recursos naturais abundantes para 
gerar energia renovável a preços competitivos, bem como os minerais 
necessários para produzir baterias para veículos elétricos. Essas cadeias de 
valor representam oportunidades para pequenas e médias empresas, que 
são os pilares de nossas economias.

A fim de promover a mobilidade elétrica, os países devem oferecer incentivos 
fiscais e financeiros que diminuam os custos de importação e permitam a 
produção local. Eliminar os subsídios de combustível fóssil será crucial para 
nivelar o terreno e consolidar o negócio para soluções elétricas. 

Para alcançarmos nossas metas de descarbonização não será suficiente 
simplesmente retornar ao caminho onde estávamos antes da pandemia; 
devemos acelerar a implementação de energias renováveis. A porcentagem 
de renováveis na última década estabilizou em uma média de 56%, mas a 
região se comprometeu com 70% de energia renovável até 2030. 

A eficiência energética e o uso de energias renováveis são duas das ações 
de mais impacto na redução das emissões GHG (gases com efeito estufa) 
e também serão fundamentais na recuperação sustentável da crise da 
COVID-19 devido ao seu impacto na criação de trabalhos através de sua 
cadeia de valores. 

Governos subnacionais têm um papel significativo a desempenhar ao dar 
os passos necessários para alcançar as metas internacionais. Enquanto 
compromissos foram feitos nacionalmente, as emissões são geradas no 
nível subnacional e as soluções precisam surgir nesse contexto também. 
Construção de capacidade local e fortalecimento institucional são essenciais 
para apoiar esses esforços.

Transição para energia e 
transporte carbono zero
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A década da transição 
energética

Maria Isabel Ortiz Mantilla
Secretária do Meio 

Ambiente e Planejamento 

Territorial do Estado de 

Guanajuato, México

O planejamento público que tem 
um objetivo claro em mente desde 
o começo é essencial para chegar 
ao ponto onde podemos financiar 
as operações do setor privado nesse 
campo.

O planeta falou, e nos mostrou claramente 
que fizemos uso excessivo dele. Entretanto, 
também está abrindo uma oportunidade para 
que possamos provar que podemos mudar o 
paradigma e retomar nossas atividades sob um 
modelo diferente, um que esteja comprometido 
a diminuir o consumo de energia.

Felipe Ezquerra
Investment Management Principal 

Officer (Responsável Principal da 

Gestão de Investimentos), BID 

Invest.

Como acelerar a decolagem 
da mobilidade eléctrica e a 
implementação das contribuições 
determinadas a nível nacional? 
Fortalecendo oportunidades na 
América Latina e no Caribe

State of Charge: Energy Storage 
in Latin America and the 
Caribbean

Para mais 
informações

https://publications.iadb.org/en/state-charge-energy-storage-latin-america-and-caribbean
https://www.youtube.com/watch?v=eSKf05rhSB0&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=24&ab_channel=BancoInteramericanodeDesarrollo
https://www.youtube.com/watch?v=GB1WDhVKwZw&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=19&ab_channel=BancoInteramericanodeDesarrollo
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A América Latina e o Caribe respondem por 40% da biodiversidade 
mundial e têm sete dos 25 pontos de biodiversidade mais críticos. Mais de 
30% da água doce disponível na Terra e quase 50% das florestas tropicais 
estão na região. Esse capital natural não é importante somente como 
reserva natural ou habitat, mas também gera benefícios importantes para 
o desenvolvimento humano e bem-estar, incluindo nosso caminho para 
recuperação pós COVID-19.

Infelizmente, estamos testemunhando a destruição das florestas e outros 
habitats, e o mais rápido declínio na biodiversidade já registrado. Nenhum 
dos 20 objetivos das metas Aichi da Convenção sobre Diversidade Biológica 
das Nações Unidas estabelecidos em 2010 foram alcançados. 

Soluções baseadas na natureza poderiam representar 40% da redução 
nas emissões de carbono necessárias para limitar o aquecimento global 
para menos de dois graus Celsius até 2030. Soluções baseadas na 
natureza podem fornecer também importantes serviços de resiliência, nos 
protegendo contra o aumento do nível do mar e das tempestades mais 
intensas resultantes da mudança climática.

Soluções baseadas na natureza podem ajudar a gerar renda, alavancar 
o investimento do setor privado, e proteger ecossistemas críticos. Cada 
milhão investido na natureza pode criar mais de 40 empregos, mais de dez 
vezes isso de investimentos em combustíveis fósseis.

A recente Relatório Dasgupta sobre a Economia da Biodiversidade deixou 
claro que as demandas da humanidade sobre a natureza estão ultrapassando 
significativamente seu suprimento, criando riscos significativos para a 
economia e sistemas financeiros. Se queremos mudar isso, o mundo 
precisará aumentar a conservação e a restauração da biodiversidade global 
financiando de US$120 bilhões por ano a US$722-967 bilhões por ano nos 
próximos dez anos.

Conforme destacado pela Visão 2025 do BID, para alcançar um crescimento 
sustentável, é essencial investir nas agendas de biodiversidade de mudança 
climática. Proteger e aumentar nossos recursos naturais, e a biodiversidade 
que os sustenta, é crucial para conquistar uma recuperação sustentável e 
resiliente.

Biodiversidade e soluções 
baseadas na natureza 
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Impact Investment for Biodiversity 
Conservation: Cases from Latin 
America and the Caribbean

Acelerando a ação climática e a 
biodiversidade durante a crise da 
COVID-19

Plenária de alto nível 
sobre transversalização e 
financiamento de capital natural)

Jyoti Mathur-Filipp
Diretor de Implementação e 

Divisão de Suporte na Convenção 

do Secretariado de Diversidade 

Biológica

Andrea Meza
Ministra do Meio Ambiente e 
Energia da Costa Rica

Você não pode separar a agenda 
da biodiversidade da de mudança 
climática.

Deveríamos continuar a desenvolver 
pagamentos para os serviços 
ambientais e a reconhecer os benefícios 
no ecossistema advindos da proteção 
ao solo, da restauração azul e das 
melhorias na agricultura de precisão e 
modernização.

Os impactos da COVID-19 trouxeram 
a importância da conservação da 
biodiversidade mais claramente para focar 
e destacar a necessidade de aumentar 
a transversalização dos serviços de 
biodiversidade e ecossistema em setores 
como saúde, agricultura, pesca, silvicultura 
e mudança climática.

Yolanda Kakabadse
Ex-Presidente da World Wildlife Fund 

e ex-Ministra do Meio Ambiente do 

Equador

Acelerando a ação climática e a 
biodiversidade durante a crise da 
COVID-19

Para mais 
informações:

https://publications.iadb.org/en/impact-investment-biodiversity-conservation-cases-latin-america-and-caribbean
https://www.youtube.com/watch?v=2n-DfIGCzoc&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=36&ab_channel=Inter-AmericanDevelopmentBank
https://www.youtube.com/watch?v=uwvzvD_lb9k&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=38&ab_channel=Inter-AmericanDevelopmentBank
https://youtu.be/2n-DfIGCzoc?list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM
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A mudança climática tornou-se o principal impulsionador para a migração. 
Em 2019, mais de 25 dos 33 milhões de deslocamentos foram relacionados 
a eventos climáticos. Em 2020, ETA e IOTA causaram a migração interna de 
mais de 500 mil pessoas em Honduras, Guatemala e Nicarágua.
 

De acordo com as Nações Unidas, o aumento da migração em Honduras, 
Guatemala e El Salvador coincide com a seca severa de 2014 a 2018 no 
Dry Corridor (Corredor Seco). Nessa região, 80% das famílias vivem abaixo 
da linha da pobreza e 62% dependem de milho, feijão e sorgo para sua 
subsistência, plantações que diminuiriam sua produção sob condições mais 
secas.

O BID criou uma facilidade não-reembolsável para ajudar países recebendo 
fluxos de migração significativos. A estrutura de migração do Banco foca 
no antes, durante e depois do processo de migração através de quatro 
pilares: regularização e proteção, acesso a serviços sociais, acesso a serviços 
básicos e oportunidades econômicas.

Investir na resiliência climática é essencial para as estratégias de recuperação 
pós COVID-19. Estudos sugerem que os danos dos impactos climáticos 
poderiam custar US$100 bilhões por ano pelos próximos 30 anos somente 
na América Latina e Caribe. Cada dólar de investimento em resiliência traz 
quatro dólares em custos futuros reduzidos.

A Economia Azul olha para a maneira que os oceanos são geradores de 
bem-estar e prosperidade. Em resumo, o crescimento está no coração da 
Economia Azul. O aumento inevitável da população, turismo e migração 
na região levarão a um aumento na pressão pelo desenvolvimento do 
meio-ambiente marinho. A combinação disso com os impactos climáticos – 
aumento do nível do mar, aumento da acidez, clima extremo – nos apresenta 
um futuro muito difícil.

Resiliência e adaptação 
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A Economia Azul foi fortemente atingida pela pandemia com 
impactos negativos para os trabalhadores do setor de turismo, pesca, 
transporte marítimo e comunidades locais. Os efeitos foram sentidos 
desproporcionalmente por pequenos Estados insulares em desenvolvimento 
e países com recursos oceânicos significativos. Nesses países, é essencial 
integrar a proteção dos sistemas oceânicos e litorâneos nas estratégias de 
recuperação e na agenda de resiliência climática.

Desde 2017, o mundo produziu 8,3 bilhões de toneladas métricas de 
plástico e 79% estão acumulados em aterros sanitários e no meio-ambiente. 
Em média, a América Latina e o Caribe produzem 4% dos plásticos 
utilizados globalmente, mas recicla menos de 5% disso. O Chile, que recicla 
aproximadamente 10% do 1 milhão de toneladas de plástico que produz 
anualmente, está se movendo em direção a uma economia circular. O 
Pacto Chileno de Plásticos, lançado em 2019, almeja garantir que 100% das 
embalagens plásticas sejam reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis até 
2025.

A América Latina e Caribe é a região com o maior potencial de criação 
de empregos advindos de uma economia circular. A ILO (Organização 
Internacional do Trabalho) estima que a transição para uma economia 
circular poderia criar 10 milhões de novos empregos na região até 2030 
através de um aumento de 5% ao ano na taxa de reciclagem de plástico, 
vidro, madeira, polpa, metais e minerais.



Estratégias de longo prazo e 
recuperação sustentável no Chile, 
Colômbia e Peru

Definir resiliência em um contexto 
de economia azul

Rosa Morales
Diretora Geral de Mudança Climática 

e Desertificação, Ministra do Meio 

Ambiente do Peru

Jose Dallo
Chefe Sênior de Desenvolvimento 

Ambiental e Sustentável na Unidade 

de Desenvolvimento Sustentável do 

Escritório Executivo da Secretaria 

Geral das Nações Unidas

Como uma ilha, todos somos capital 
natural. A questão é, como o mundo 
valoriza o capital natural de pequenas ilhas 
vulneráveis? A natureza e o meio ambiente 
foram e continuam sendo essenciais para a 
recuperação. É importante entender que de 
muitas maneiras não é só sobre o valor de 
mercado

Uma abordagem multilateral é 
fundamental a fim de garantir uma 
estratégia de mudança climática 
arrojada para um desenvolvimento 
resiliente e um exercício de planejamento 
a longo prazo abrangente

Não podemos ter um planeta saudável sem 
um oceano saudável […] Os países precisam 
ir para Glasgow para a COP26 com novas 
Contribuições Nacionalmente Determinadas. 
Precisamos das “lentes azuis” para informar 
essas propostas.

Marsha Caddle
Ministra de Assuntos Econômicos 

e Investimento de Barbados

Acelerando a ação climática e a 
biodiversidade durante a crise 
da COVID-19

Para mais 
informações

Can the Blue Economy Spark 
a Sustainable and Inclusive 
Recovery in the Caribbean
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https://publications.iadb.org/en/can-blue-economy-spark-sustainable-and-inclusive-recovery-caribbean
https://www.youtube.com/watch?v=2n-DfIGCzoc&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=36&ab_channel=Inter-AmericanDevelopmentBank
https://www.youtube.com/watch?v=TtlUeNJwnaw&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=17&ab_channel=BancoInteramericanodeDesarrollo
https://www.youtube.com/watch?v=hjgwzpH_MTQ&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=29&ab_channel=Inter-AmericanDevelopmentBank
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Empreendedores e startups estão tendo um papel cada vez mais importante 
em desenhar o cenário produtivo da região. Portanto, eles serão a chave 
para alavancar uma recuperação sustentável e um futuro mais ecológico 
e inclusivo. Enquanto empresas estabelecidas e tradicionais perderam 
bilhões de dólares em valor na última década, empresas jovens, fluentes 
nas tecnologias digitais atuais, geraram mais de 500 milhões de dólares 
em valor.

Finanças mistas significam combinar fontes privadas e públicas de 
financiamento, mas também tipos diferentes de instrumentos financeiros: 
subsídios, títulos, subsídios de recuperação contingente etc. Em finanças 
climáticas e bioeconomia é importante ter diferentes combinações de 
mecanismos para diminuir os riscos e atrair potenciais investidores. 

Durante a pandemia, temos visto um declínio real em investimentos na 
região. Muitos países estão focados na emergência sanitária, por isso tem 
havido uma desaceleração no desenvolvimento de projetos de infraestrutura. 
Com essa crise também aprendemos que precisamos estar prontos para 
gerenciar diferentes tipos de situação no futuro. Quando a recuperação 
começar a acontecer, o setor privado será crucial com investimentos 
renovados em infraestrutura sustentável. 

Quase 50% das emissões GHG na América Latina e Caribe vêm da agricultura, 
silvicultura e mudança no uso do solo. Ao mesmo tempo, a agricultura é 
particularmente vulnerável aos efeitos da mudança climática. Portanto, 
agronegócios podem apoiar a transição para alcançar a meta de 1,5°C 
aumentando seus investimentos em medidas sustentáveis e inteligentes em 
termos climáticos em suas operações e através de suas cadeias de valor. 
Além de sua vulnerabilidade, há uma pressão crescente de consumidores e 
investidores que os estão motivando a repensar seus modelos de negócio 

Soluções inovadoras 
e setor privado



Mariana Sarmiento
CEO da Terrasos

Abordagens financeiras 
inovadoras para enfrentar 
as mudanças climáticas e 
promover a conservação do 
capital natural

Simon Dent
Head de Investimentos Azuis da 
Althelia Sustainable Ocean Fund 

Precisaremos de toda a ajuda a fim de 
alcançar as metas estabelecidas e só 
estaremos à altura do desafio se estivermos 
alinhados e trabalhando juntos. Nesse 
sentido, o papel da inovação no setor 
privado será a chave para alcançarmos 
uma recuperação sustentável e ecológica.

Para acelerarmos o investimento privado 
na conservação do meio ambiente e da 
biodiversidade, precisamos construir mais 
confiança entre os setores público e privado.

Precisamos de mais ambição: do lado do 
projeto, do lado da empresa, do lado do 
investidor. Ambição na política. Ambição 
no lado privado com os empreendedores. 
Com o tipo certo de esforço do público e do 
privado podemos alcançar grandes coisas 
na região.

Carolina Lustosa
Especialista em Financiamento 

Privado, BID Lab

Como as start-ups e 
empreendedores podem abordar 
as mudanças climáticas e a 
biodiversidade?)

Abordagens financeiras 
inovadoras para enfrentar as 
mudanças climáticas e promover 
a conservação do capital natural
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https://www.youtube.com/watch?v=Fixg0p7cy68&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=34&ab_channel=Inter-AmericanDevelopmentBank
https://www.youtube.com/watch?v=UvOpzesflhA&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=UvOpzesflhA&list=PLBt6-xagBVLZIC6llZ0_3jLSg9uFPUyqM&index=34
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