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UNFCCC COP27, PARA UMA  
ÁFRICA RESILIENTE AO CLIMA
O relatório do Grupo de Trabalho II do IPCC sobre Impactos, Adaptação 
e Vulnerabilidade, parte do sexto relatório de avaliação do IPCC, mostra 
evidências claras de que muitos riscos climáticos são maiores do que o 
previsto anteriormente, particularmente para os países Africanos devido à 
sua vulnerabilidade. Secas severas, inundações, subida do nível do mar, 
ondas de calor e outros eventos extremos já estão a devastar o continente 
africano. 

1 https://climateactiontracker.org/global/cat-thermometer/ 

O mundo está actualmente caminhando para um 
aquecimento de 2,7°C,1 e com “apenas” +1,5°C de 
aquecimento global, vários impactos climáticos são previstos. 
Espera-se que metade das espécies africanas avaliadas 
perca mais de 30% da sua população ou área de habitat 
adequado; espera-se que as culturas básicas e a colheita 
de peixe com capturas pesqueiras diminuam em até 40%; 
108-116 milhões de pessoas serão expostas à subida do 
nível do mar; 17-40 milhões poderão ser forçados a migrar 
internamente; e a distribuição e transmissão sazonal de 
doenças transmitidas por vectores aumentará. Os próximos 
anos serão muito críticos para o continente. O momento de 
agir é agora para assegurar um futuro resiliente e seguro 
para a África.

Com base em evidências até agora, a África é um dos 
continentes mais vulneráveis do mundo às mudanças 
climáticas. Como a Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre as Alterações Climáticas (UNFCCC) COP27 tem lugar 
em Sharm el-Sheikh, Egipto, de 6 a 18 de Novembro de 
2022, é imperativo que este evento político de alto nível seja 
um momento crítico para desenvolver uma resposta eficaz 

num caminho para tornar a África resiliente às mudanças 
inesperadas do clima. A COP 27, a COP africana, deve 
servir como uma plataforma que ligue os compromissos 
intensos, as consultas legítimas e a mobilização de várias 
partes interessadas para preparar o caminho para uma 
África resiliente ao clima. Isto inclui, em particular, as 
recomendações políticas feitas pela Conferência Ministerial 
Africana sobre o Ambiente (AMCEN), tal como foi dirigido 
pelo Comité dos Chefes de Estado e de Governo Africanos 
sobre as Alterações Climáticas (CAHOSCC).

Compromissos mais ousados, apoiados pela implementação 
urgente dos compromissos existentes, devem ser 
assegurados em torno: do Pacto Climático de Glasgow; 
das metas financeiras existentes como forma de alcançar 
múltiplos objectivos de resposta às necessidades de 
adaptação; redução das emissões de gases com efeito de 
estufa; responsabilização pelas perdas e danos; garantia 
de financiamento climático; garantia de acesso à energia 
e transição justa; ampliação das abordagens dos sistemas 
alimentares; e aproveitamento do potencial das soluções 
baseadas na natureza.

AMBIÇÃO E MUDANÇA 
PARA A IMPLEMENTAÇÃO
A aceleração da implementação dependeria, entre 
outras coisas, do cumprimento de compromissos 
anteriores, da promoção da cooperação em escala e 
do fortalecimento da capacidade institucional. Para a 
COP27;

2 Pauw, W. P., P. Castro, J. Pickering, and S. Bhasin, 2020: Conditional nationally determined contributions in the Paris 
Agreement: foothold for equity or Achilles heel? Clim. Policy, 20(4), 468–484, doi:10.1080/14693062.2019.1635874.  

3 The other five enabling conditions are: finance, technological innovation, strengthening policy instruments, multi-level 
governance, and changes in human behaviour and lifestyles.

• As Partes de países desenvolvidos devem cumprir suas promessas de mobilizar US$ 
100 bilhões por ano para a acção climática nos países em desenvolvimento para apoiar 
tanto a adaptação quanto a mitigação. Isso precisa se traduzir em pelo menos US$600 
bilhões cumulativamente entre 2020 e 2025. A implementação urgente e imediata no 
terreno só é possível se o apoio for de longo prazo e previsível. O diálogo construtivo com 
compromissos claros é necessário para realizar uma nova meta quantificada colectiva 
sobre financiamento climático para o período pós-2025 e aumentar drasticamente o 
financiamento necessário para lidar com a urgência climática para além de 2025.

• Devem ser assumidos compromissos tangíveis sobre a necessidade urgente de reforçar as 
Contribuições Nacionalmente Determinadas (CND) para aumentar a ambição das metas 
de redução de emissões para 2030 e novas metas para 2035, através do Balanço Global e 
do Programa de Trabalho sobre a ambição e implementação da mitigação antes de 2030. 
Isto exige que os países avancem rapidamente para a implementação e actualização dos 
seus CNDs com maior ambição e estratégias de longo prazo para colmatar as lacunas 
existentes, respondendo ao mesmo tempo a considerações de equidade.

• As partes devem afirmar de antemão a necessidade de melhorar a capacidade institucional 
como uma condição crítica de capacitação e criar um fórum para compartilhar lições 
e identificar recursos para melhorar a capacidade institucional. A discussão sobre a 
implementação tende a ignorar a importância das necessidades globais de capacitação 
nos países em desenvolvimento, particularmente nos países africanos. A percepção da 
necessidade de reforço das capacidades pode ser deduzida do simples facto de que os 
CNDs de 113 países em desenvolvimento dos 169 países listam o reforço das capacidades 
como uma condição para a implementação dos CNDs.2 A capacidade institucional é 
também uma das seis condições de capacitação identificadas pelo GT3 do IPCC.3

• A África deve apresentar soluções concretas para:

• Melhorar os sistemas MRV e os planos de investimento relacionados com o clima para 
cumprir as metas dos CNDs, 

• Aumentar os investimentos de adaptação mensuráveis, incluindo para sectores 
económicos chave,

• Reiterar as suas necessidades para cumprir uma agenda ambiciosa através de finanças, 
tecnologia e desenvolvimento de capacidades.

• Encontrar novas formas de apoiar a cooperação em escala para a implementação de 
acções concretas, sectoriais e específicas, que superem as limitações institucionais 
e de capacidade humana e, ao mesmo tempo, realizem os objectivos climáticos e de 
desenvolvimento.
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AS PRIORIDADES 
AFRICANAS PARA 
A COP27
Primazia da Adaptação, mais urgente do que nunca
O relatório do Grupo de Trabalho II do IPCC conclui que as 
actuais medidas de adaptação são insuficientes, o progresso 
é desigual e que não estamos a adaptar-nos suficientemente 
depressa. Espera-se que a construção de resiliência e a 
resposta a desastres relacionados com o clima custe aos 
países africanos 3-5% do seu PIB anualmente até 2030, mas 
em certos cenários isto pode subir para mais de 15% do PIB.4 

Para a COP27;

• A África deve enfatizar a necessidade de elaboração de 
um maior planeamento e implementação da adaptação, 
incluindo chegar a um acordo sobre o Programa de Trabalho 
Glasgow-Sharm el-Sheikh sobre o Objectivo Global de 
Adaptação (GlaSS) para satisfazer as necessidades de 
adaptação de África e os custos associados. Isto deve 
implicar o desenvolvimento de um quadro que ajude a 
identificar as lacunas e necessidades de adaptação de 
África, e acelerar o desenvolvimento e implementação de 
acções de adaptação transformadoras à escala.

• O Programa de Trabalho sobre o Objectivo Global 
de Adaptação deve definir e criar condições que 
permitam apoiar os países africanos na aceleração do 
desenvolvimento e implementação dos seus Planos 
Nacionais de Adaptação (PNA) de acordo com os 
compromissos de adaptação dos seus CNDs. Até Agosto 
de 2022, apenas quinze países africanos submeteram os 
PNAs ao Secretariado da UNFCCC.5 A África deve defender 
um Relatório de Síntese sobre os PNAs e comunicações de 
Adaptação a ser apresentado pelo programa de trabalho do 
GlaSS na COP28, o mais tardar, para servir de referência 
para a acção política de adaptação no contexto do GGA. 

• A África deve alavancar o papel das soluções baseadas 
na natureza (NbS) na abordagem da urgência climática 
e na eliminação das lacunas na redução dos impactos 
das alterações climáticas. Muitas organizações públicas 
e privadas começaram a considerar seriamente o NbS 
para as mudanças climáticas como um componente chave 
para proporcionar benefícios de adaptação tangíveis para 
as pessoas e a biodiversidade, e a África está na linha de 
frente para proporcionar NbS mensuráveis para apoiar a 
adaptação às mudanças climáticas. O recente Congresso 

4 ECA, African Climate Policy Centre, as featured in WMO, State of the Climate in Africa 2019 (Geneva, 2020). Available at: https://library.wmo.int/doc_num.
php?explnum_id=10421

5 https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Pages/national-adaptation-plans.aspx
6  https://mcusercontent.com/2fb332cf3ab7b65967b1632b1/files/ea1a7ad0-8da1-ad4d-9a44-625a1bebb11b/APAC_Kigali_Call_to_Action_Final.pdf
7 http://www.climate-loss-damage.eu/wp-content/uploads/2021/10/LD_NDC_PB.pdf

das Áreas Protegidas da África - Kigali Call to Action 
destacou a necessidade de valorizar o papel da natureza na 
implementação e revisão dos CNDs africanos, e deve ser 
prometido durante a COP27.6

Mecanismos claros para Perdas e Danos
O reforço das acções de adaptação por si só não será 
suficiente para evitar e reduzir todas as perdas e danos 
decorrentes dos impactos das alterações climáticas que 
podemos esperar se não reduzirmos suficientemente as 
emissões imediatamente. Em cerca de 54% dos CNDs 
(incluindo 14% dos CNDs africanos), a menção de perdas 
e danos foi apresentada pelos Pequenos Estados Insulares 
em Desenvolvimento (PEID) e Países Menos Desenvolvidos 
(PMD)7. Os países vulneráveis devem estabelecer metas 
claras em seus respectivos CNDs para defender o aumento da 
assistência técnica e financeira necessária. Para a COP27;

• A África deve pressionar por um resultado ambicioso em 
matéria de perdas e danos e assegurar uma solução para 
o financiamento no âmbito das negociações climáticas. 
Um mecanismo de financiamento de perdas e danos deve 
ser estabelecido ao abrigo do mecanismo financeiro da 
UNFCCC com um fundo dedicado e ser incluído como um 
elemento do Novo Objectivo Colectivo Quantificado, para 
além do financiamento da mitigação e adaptação.

• As partes também devem assegurar a plena 
operacionalização da Rede de Santiago sobre Perdas 
e Danos, com financiamento dedicado e capacidade 
necessária para implementar eficazmente as suas funções.

Compromissos financeiros tangíveis
De acordo com o relatório do IPCC WG3, os fluxos financeiros 
para os combustíveis fósseis ainda são maiores do que os da 
adaptação e mitigação do clima, e “a cooperação financeira 
internacional acelerada é um capacitador crítico de gás com 
baixo teor de efeito estufa e de transições justas e pode 
abordar as desigualdades no acesso ao financiamento, 
bem como os custos e a vulnerabilidade aos impactos das 
mudanças climáticas”8.

De acordo com um cálculo, apenas 4-8% de todo o 
financiamento climático foi atribuído a investimentos de 
adaptação.9 Com base numa avaliação das necessidades de 
financiamento climático dos países africanos,10 foi estimado 
que, colectivamente, o custo de implementação dos CNDs 
representa mais de 93% do PIB africano e que custará cerca 
de 2,8 biliões de dólares11 entre 2020 e 2030 para implementar 
os CNDs africanos. Esta lacuna financeira significativa 
precisa de ser abordada com carácter prioritário. Embora a 
adaptação seja uma prioridade para os países africanos, as 
necessidades de adaptação tendem a ser subestimadas, 
possivelmente devido à falta de dados e de conhecimentos 
técnicos. Isto explica parcialmente por que razão, apesar da 
vulnerabilidade da África, apenas 24% das necessidades de 
financiamento climático são identificadas como necessidades 
de adaptação. Em geral, permanece uma lacuna significativa 
de financiamento climático que o apoio internacional externo 
precisa de preencher. Com mais atrasos na acção climática, 
estas necessidades e os custos associados podem aumentar 
significativamente. Para a COP27;

8 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/resources/spm-headline-statements/#:~:text=(high%20confidence)%20Accelerated%20international%20financial,climate%20
change%20(high%20confidence)

9 Climate Investment Funds. 2022. Available online at: https://climateinvestmentfunds.org/news/call-action-more-adaptation-more-climate-finance
10 Guzmán, S., Dobrovich, G., Balm, A., and Meattle, C. 2022. Climate Finance Needs of African Countries. Climate Policy Initiative. Available online at:  https://www.

climatepolicyinitiative.org/publication/climate-finance-needs-of-african-countries/
11 The study uses various sources of finance and therefore cannot be directly compared to USD 100 Billion goal.

• Os mecanismos de financiamento devem apoiar a 
plena implementação dos PNAI e CNDs em África, 
incluindo compromissos financeiros e promessas dos 
países desenvolvidos para financiamento multilateral. 
A realização dos objectivos climáticos de Paris requer 
um apoio financeiro substancialmente maior e de fácil 
acesso aos países em desenvolvimento, particularmente 
aos países africanos. Para ajudar a realizar a adaptação 
transformadora em África, é necessário aumentar os fluxos 
financeiros públicos e privados em milhares de milhões 
de dólares por ano, aumentar o acesso directo a fundos 
multilaterais, reforçar o desenvolvimento de projectos e uma 
mudança no financiamento das actividades de prontidão 
para a implementação de projectos.

• Todos os países, especialmente os países desenvolvidos, 
precisam de se comprometer a não recorrer a novas 
finanças - especialmente as finanças públicas - para a 
exploração de combustíveis fósseis e infra-estruturas 
no continente africano. A realização de compromissos 
climáticos enquanto se financia combustíveis fósseis não 
é possível, particularmente para o gás, pois isso não só 
mina a acção climática em todo o continente e no mundo, 
como também bloqueia recursos restritos nas indústrias em 
declínio.

• O financiamento da adaptação deve ser significativamente 
aumentado, no sentido de alcançar pelo menos o dobro 
do montante antes de 2025, tal como é solicitado no Pacto 
Climático de Glasgow, com um processo acordado para 
monitorar o progresso em direcção a este objectivo. Isto 
requer um compromisso claro de alocar pelo menos 50% do 
financiamento público para o clima para apoiar medidas de 
adaptação nos países em desenvolvimento.  

© Martina Lippuner / WWF-Africa

© Brent Stirton / Getty Images / WWF-UK © Karine Aigner / WWF-US © Brent Stirton / Getty Images / WWF-UK

WWF ÁFRICA   |    DOCUMENTO DE EXPECTATIVAS PARA A COP27  5WWF ÁFRICA   |    DOCUMENTO DE EXPECTATIVAS PARA A COP27 4

https://www.iucn.org/sites/default/files/2022-07/apac-kigali-call-to-action-final_0.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/resources/spm-headline-statements/#:~:text=(high confidence) Accelerated international financial,climate change (high confidence)
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/resources/spm-headline-statements/#:~:text=(high confidence) Accelerated international financial,climate change (high confidence)


Reconhecimento do papel das Soluções Baseadas na 
Natureza (NbS) na mitigação e adaptação
A África tem um enorme potencial para construir a evidência de 
como a natureza desempenha um papel crítico na construção da 
resistência às alterações climáticas e na contribuição para limitar 
o aquecimento global a 1,5°C. O Pacto Climático de Glasgow 
reconhece o papel da NbS no alcance de um mundo de 1,5°C. Ao 
restaurar ecossistemas degradados e conservar de forma eficaz 
e equitativa 30% até 2030 da terra, da água doce e dos habitats 
oceânicos da Terra, a sociedade pode beneficiar da capacidade 
da natureza para absorver e armazenar carbono, e podemos 
acelerar o progresso rumo ao desenvolvimento sustentáve.12 
Ao tomar medidas para enfrentar as mudanças climáticas, as 
Partes devem assegurar que o potencial da natureza para a 
mitigação e adaptação às mudanças climáticas seja maximizado 
e utilizado de forma sustentável e equitativa para as gerações 
presentes e futuras. Na COP26, os governos reconheceram 
a natureza integral e a importância do oceano no trabalho da 
UNFCCC e ancoraram permanentemente a inclusão de acções 
reforçadas baseadas no oceano no Pacto Climático de Glasgow, 
estabelecendo especificamente um diálogo anual sobre o oceano 
e as mudanças climáticas para fortalecer as acções climáticas 
baseadas no oceano.

Abordagem dos sistemas alimentares para um mundo 
resiliente e a 1,5°C 
Os sistemas alimentares produzem cerca de 30% de todas 
as emissões de GEE, mas é óbvio que não podemos eliminar 
progressivamente os alimentos da mesma forma que podemos 
fazer com os combustíveis fósseis. Isto implica a necessidade de 
mudar a forma como os alimentos são produzidos e consumidos, 
fazendo a transição para sistemas de produção alimentar 
positivos para a natureza que forneçam alimentos sustentáveis e 
nutritivos para todos, ao mesmo tempo que abordam as emissões 
relacionadas com a produção agrícola, bem como a perda e 
desperdício de alimentos e dietas insustentáveis. Neste contexto, 
o Trabalho Conjunto de Koronivia sobre Agricultura (KJWA) e sua 
implementação serão críticos. Para a COP27:

• Os sistemas alimentares devem ser considerados nas 
discussões da UNFCCC para além da KJWA, como a 
adaptação, o Programa de Trabalho de Mitigação pré-
2030, os CND e as finanças, para acelerar e generalizar 
a implementação de acções para transformar os sistemas 
alimentares.

• Os tópicos da KJWA devem ir além da perspectiva da produção 
agrícola e assegurar que a agroecologia desempenhe um 
papel chave na transformação dos sistemas alimentares 
africanos, apelando às Partes para integrarem elementos agro-
ecológicos acordados nas políticas, programas e processos. 

• A discussão sobre os sistemas alimentares deve também 
considerar assegurar fontes vitais de alimentos para as 
comunidades vulneráveis, tais como os peixes.

12 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_
SummaryForPolicymakers.pdf

Mudança para energias renováveis e garantia de 
acesso a energia a preços acessíveis 
A promoção da eficiência energética e a mudança das fontes 
de energia para energias renováveis acessíveis e a preços 
acessíveis será fundamental. Mais de 600 milhões de pessoas 
em África ainda não têm acesso básico a energia limpa, 
confiável e a preços acessíveis. Mais de um bilhão de pessoas 
em 54 países avaliados não têm acesso à refrigeração, o 
que é crucial para a segurança alimentar, o abastecimento 
médico, a subsistência e a prevenção de mortes causadas pelo 
calor13. Crises internacionais, como a COVID-1914 e a guerra 
na Ucrânia, tendem a ter um impacto desproporcional na 
África devido às limitações de capacidade e vulnerabilidades 
institucionais da região. Ao começarmos a testemunhar os 
impactos das mudanças climáticas no terreno, é imperativo 
que os ganhos de desenvolvimento no continente sejam 
salvaguardados contra qualquer ruptura geopolítica. Para a 
COP27;

As partes devem reiterar o seu compromisso de apoiar África 
na eliminação gradual dos combustíveis fósseis (carvão, 
petróleo e gás), utilizando apenas princípios de transição em 
tempo útil para satisfazer as suas necessidades com base no 
seu forte fornecimento de vento, sol, energia hidroeléctrica e 
mesmo de recursos geotérmicos, que oferecem um grande 
potencial de implantação e investimento. Investimentos caros 
em combustíveis fósseis serão obsoletos dentro de poucos 
anos, à medida que a crise climática se agrava e as empresas 
de combustíveis fósseis perdem potencialmente o seu espaço 
social para operar.  O desenvolvimento energético da África 
deve basear-se na sua capacidade de desbloquear o seu 
enorme potencial de energias renováveis.
13 Sustainable Energy for All. 2020. Available at https://www.seforall.org/news/over-one-billion-at-risk-from-lack-of-sustainable-cooling-access-as-covid-19-intensifies
14 The pandemic has had a severe impact on the health and the economy of Africa by contracting the GDP of the continent by up to 3.4%, with an estimated loss of 

between $173.1 billion and $236.7 billion for the years 2020–2021 – Based on an interview with Chair of the African Group of Negotiators (AGN) on climate change, 
Mr. Ephraim Mwepya Shitima of Zambia. Available online at: https://www.un.org/osaa/news/towards-cop27-views-africa%E2%80%99s-chief-climate-negotiator

As necessidades e circunstâncias  
especiais de África 
Apesar de representar cerca de apenas 4% das 
emissões globais, a África é a região mais vulnerável e 
a menos capaz de se proteger dos impactos adversos 
das alterações climáticas. Estima-se actualmente que o 
aquecimento seja 1,5 vezes mais rápido do que a média 
global, a região também está a sofrer uma exposição 
desproporcionada aos riscos climáticos, que se agravarão 
se não forem seguidos de compromissos ambiciosos 
por uma implementação urgente. A contribuição do 
continente para a regulação climática global, por exemplo 
pela bacia do Congo como sumidouro de carbono, 
deve ser reconhecida e devem ser atribuídos recursos 
proporcionais para a sua protecção. As necessidades e 
circunstâncias especiais da África devido aos elevados 
níveis de pobreza, desemprego e subdesenvolvimento, 
devem ser reconhecidas globalmente. Isto contribuiria 
para desbloquear o fluxo financeiro necessário para África 
à medida que este país embarca numa transição justa 
para um futuro alimentado pela expansão das energias 
renováveis. 
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