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Sistema Económico Sistema Terrestre

Relembrar o que o um crescimento do PIB Também implica

http://www.futureearth.org/blog/2015-jan-16/great-acceleration


Pelo menos 50% do PIB depende da natureza





Source: https://www.swissre.com/dam/jcr:e73ee7c3-7f83-4c17-a2b8-8ef23a8d3312/swiss-re-institute-expertise-publication-economics-of-climate-change.pdf

Se a temperatura sobe o PIB desce

https://www.swissre.com/dam/jcr:e73ee7c3-7f83-4c17-a2b8-8ef23a8d3312/swiss-re-institute-expertise-publication-economics-of-climate-change.pdf


https://www.ngfs.net/ngfs-scenarios-portal/

https://www.ngfs.net/sites/default/files/media/2021/08/27/ngfs_climate_scenarios_phase2_june2021.pdf

Os bancos centrais criam cenários possíveis relativamente ao aumento da temperatura



Se a temperatura subir o PIB desce

https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-and-fiscal-governance/green-budgeting-eu_en

Green Deal implica Green Budgets

https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-and-fiscal-governance/green-budgeting-eu_en


Se a temperatura subir o PIB desceGreen Deal implica Green Budgets, e já existe um fremework que está a ser testado



Exemplos

França, Itália, Irlanda, Finlândia, Suécia.....

In most cases, the
Ministry of Finance
takes the lead and
cooperates with line
ministries. 

https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/green-budgeting-practices-eu-first-review_en


França, Itália, Irlanda, Finlândia, Suécia.....

https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/green-budgeting-practices-eu-first-review_en



Os Motivos para se implementar Green Budget variam...



https://mpra.ub.uni-muenchen.de/100214/1/MPRA_paper_100214.pdf

PIB como função da produtividade da Energia ?



PIB como função da temperatura?



https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_pt

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180308-action-plan-sustainable-growth-factsheet_en.pdf

Então, como conseguir alcançar as ambições do Green Deal?

https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_pt
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180308-action-plan-sustainable-growth-factsheet_en.pdf


Será que emitir divida verde tem um impacte mais positivo no PIB?



Estima-se que este tipo de dívida aumente



Muitos países europeus já emitiram divida verde



O Exemplo da França



O Exemplo da França: Despesa “Edificios”



Mensagens principais

1. Aumento da temperatura leva a diminuição do PIB e imparidades bancárias

2. A produtividade da energia contribui para o aumento do PIB

3. A energia é central ao modelo económico

4. Investir na produtividade da energia pode gerar mais riqueza e bem-estar

5. Produtividade da energia também implica menores emissões de GEE

6. Investir na eletrificação, eficiência energética, serviços dos ecossistemas contribui para 

aumento do PIB

7. Implementar um orçamento verde dá-nos informação sobre as despesas que contribuem 

para o ambiente ou que prejudicam o ambiente

8. Com orçamento verde podemos emitir obrigações verdes e desenvolver uma fiscalidade 

verde
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