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Opportunities for private sector engagements in the refugee hosting areas of UgandaOpportunities for private sector engagements in the refugee hosting areas of Uganda

Moçambique tem registado um crescimento económico 

positivo ao longo das últimas três décadas. As projecções 

de crescimento permanecem positivas a 2,3% em 2021 

e 4,5% em 2022, depois de ter em conta os impactos 

globais da pandemia de Covid-19.1 Apesar do progresso 

económico do país, os níveis de pobreza em Moçambique 

são significativamente elevados. Em 2019, o país classifi-

cou-se em 181 dos 189 países no índice de desenvolvimen-

to humano do Programa das Nações Unidas para o Desen-

volvimento.2 72,5% dos moçambicanos são pobres em 

várias dimensões, e 13,6% adicionais estão classificados 

como estando em risco de pobreza multidimensional.3 Isto 

significa que a maioria dos moçambicanos são propensos 

a privações sobrepostas nas áreas da saúde, educação e 

nível de vida.

A principal ameaça a um desenvolvimento mais abrangente 

em Moçambique é uma vulnerabilidade aos choques 

climáticos e uma fraca capacidade de recuperação destes 

choques. Secas, cheias e ciclones estão a ocorrer com 

uma frequência crescente em todo o país, com impactos 

devastadores sobre uma população já vulnerável. Por 

exemplo, em 2019, o ciclone Idai, um ciclone tropical com 

uma velocidade máxima do vento de 205 Km/h, deslocou 

1,5 milhões de pessoas no país e destruiu bens no valor 

de 773 milhões de dólares.4,5,6, o ciclone Kenneth atingiu 

Moçambique seis semanas após o ciclone Idai, e teve ve-

locidades máximas de vento ainda mais elevadas a 270 

km/h.7 Estes acontecimentos têm impacto nas zonas baixas 

costeiras de Moçambique, densamente povoadas, através 

de erosão severa, invasão de água salgada, perda de in-

fra-estruturas vitais e a propagação de doenças. 

Alcance do desenvolvimento sustentável 
através de finanças verdes

Globalmente, há um reconhecimento crescente de que 

o sector financeiro pode desempenhar um papel crítico 

na resposta ao enorme fosso de investimento necessário 

para responder às alterações climáticas e alcançar um 

desenvolvimento sustentável. Especificamente, as 

finanças verdes foram identificadas como uma estratégia 

prática para orientar o investimento para actividades que 

conduzam a economias mais limpas, mais sustentáveis e 

mais resilientes. 

As finanças verdes envolvem o financiamento de projectos, 

actividades, políticas, iniciativas que conduzam a um desen-

volvimento sustentável, ao mesmo tempo que se procede a 

uma remodelação fundamental dos sistemas e processos 

financeiros para incorporar princípios ambientais, sociais e 

de governação. As actividades de finanças verdes existem 

em Moçambique. O conceito é, contudo, novo, ainda a 

ser desenvolvido, e aplicado de forma fragmentada e ad 

hoc. Os principais intervenientes do sector financeiro do 

país desconhecem as finanças verdes, o que levou a uma 

maior falta de conhecimento, interesse ou participação dos 

intervenientes dos sectores público e privado.

Em resposta às alterações climáticas e ao contexto 

económico único de Moçambique, bem como às opor-

tunidades reais disponíveis para construir resiliência 

através de finanças verdes, o Financial Sector Deepening 

Mozambique encomendou um trabalho no sentido de 

fornecer um plano para a adopção acelerada de finanças 

verdes em Moçambique. O Financial Sector Deepening 

Mozambique existe para expandir os níveis de inclusão 

financeira em Moçambique, e a organização tem interesse 

em apoiar Moçambique na consecução da sua agenda de 

desenvolvimento sustentável.

em 2021 e 2022, 
respectivamente.

O país deve crescer 
em

2.3% e 4.5%

1 AfDB (2021) Perspectivas Económicas de Moçambique. Available: https://www.afdb.org/en/countries/southern-africa/mozambique/mozambique-economic-
outlook

2  UNDP (2020). A Próxima Fronteira: Desenvolvimento Humano e a Nota Informativa Antropocénica para os países sobre o Relatório do Desenvolvimento 
Humano 2020 – Moçambique

3  Ibid

4  ICRC. (2020, January 13). Ciclone Idai: Factos e números. Comité Internacional da Cruz Vermelha. https://www.icrc.org/en/document/cyclone-idai-facts-and-
figures-0

5  World Vision- https://www.worldvision.org/disaster-relief-news-stories/2019-cyclone-idai-facts

6  Leahy, S. 2019. Porque é que o ciclone Idai foi tão destrutivo. [online] Available at: https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/03/why-mozambique-
cyclone-idai-was-so-destructive/ [Accessed 25 July 2021]

7  Miller, B. and Adebayo, B. 2019. Ciclone Kenneth: Milhares de pessoas evacuadas quando Moçambique é atingido pela tempestade mais forte da sua história. 
CNN. [online] Available at: https://edition.cnn.com/2019/04/25/africa/cyclone-kenneth-mozambique-evacuation-intl/index.html

SUMÁRIO EXECUTIVO

dos 
moçambicanos são 
multidimensionalmente 
pobres

72.5 % 

https://www.worldvision.org/disaster-relief-news-stories/2019-cyclone-idai-facts
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Plano para acelerar a adopção de 
finanças verdes em Moçambique

O trabalho encomendado pelo Financial Sector 

Deepening Mozambique pode ser resumido em 

dois resultados, por ordem de prioridade:

• Um roteiro para as finanças verdes para 
Moçambique. Este documento delineia quatro 

intervenções estratégicas que posicionarão 

Moçambique para ter um sector financeiro verde 

vibrante e dinâmico dentro de dez anos (2021-

2030).

• Uma avaliação do sector financeiro e do 
panorama político em Moçambique para 
desenvolver as finanças verdes. Este 

documento, que é o presente relatório, detalha 

o processo de desenvolvimento do roteiro e é 

o documento de apoio fundamental.

Este relatório apresenta uma avaliação abrangente 

do processo empreendido para pesquisar, 

investigar, informar e determinar acções e activi-

dades que definem o roteiro para o financiamento 

verde em Moçambique. A avaliação incluiu uma 

extensa revisão bibliográfica, entrevistas com um 

vasto leque de interessados, consulta a especialis-

tas e um workshop. Como resultado, este relatório 

fornece uma apresentação detalhada do sector 

financeiro e do panorama político em Moçambique 

e propõe soluções para fazer avançar o país na 

adopção de finanças verdes.

Desafios-chave para o progresso 
de finanças verdes e soluções 
identificadas

A avaliação detalhada neste relatório concluiu 

que existem actualmente as seguintes limitações 

primárias (fundacionais) e secundárias (de menor 

prioridade) à adopção de finanças verdes em 

Moçambique:

Pilares impulsionadores como princípios para 
orientar o desenvolvimento das finanças verdes

Em resposta aos desafios identificados, este 

relatório propõe os seguintes pilares impulsio-

nadores como princípios para ancorar o desenvolvi-

mento das finanças verdes em Moçambique.

• Abordagem da assimetria de informação. Sen-

sibilizar as partes interessadas, caracterizando o 

mercado e o potencial para as finanças verdes, e 

harmonizar a compreensão das finanças verdes.

• Desenvolvimento de capacidades. Reforço da 

capacidade dos intervenientes governamentais 

e do sector financeiro em diferentes aspectos 

das operações de finanças verdes, incluindo o 

desenvolvimento de protocolos de monitoria e 

informação.

• Formulação de políticas. Criação dos quadros 

políticos e orientações relevantes para 

promover um ambiente propício à adopção de 

finanças verdes. 

• Apoio à inovação. Desenvolver iniciativas 

e projectos inovadores e financiáveis de 

finanças verdes e criar instrumentos financeiros 

adequados para financiar estes projectos.

Intervenções viáveis e Teoria da Mudança

Para implementar mudanças que levarão ao es-

tabelecimento e integração de finanças verdes, 

foram identificadas as seguintes intervenções 

específicas. Estas intervenções basearam-se na 

abordagem dos desafios identificados, optimizando 

simultaneamente as competências, perícia e rede 

disponíveis através do Financial Sector Deepening 

Mozambique.

Limitações primárias

Falta de conhecimento e conscientização sobre 
as oportunidades socioeconômicas que podem 
emanar das finanças verdes

Falta de habilidades e capacidade no 
estabelecimento de sistemas, processos e produtos 
de finanças verdes

Necessidades concorrentes em nível nacional, 
levando à falta de priorização do financiamento 
verde por atores do setor público

Falta de marcos regulatórios nacionais sobre 
finanças verdes

Limitações Secundárias

Aversão ao risco por parte dos investidores devido 
a incertezas de novos empreendimentos, mercados 
financeiros instáveis   e falta de habilidades

Falta de informação sobre oportunidades e 
processos de finanças verdes

Falta de instrumentos financeiros verdes adequados

Falta de colaboração intersetorial

Inovação limitada no desenvolvimento de projetos e 
aproveitamento financeiro 
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• Apoiar e reforçar as instituições públicas.

• Apoiar e reforçar as entidades do sector 

financeiro e os actores do sector privado.

• Apoiar o desenvolvimento de instrumentos fi-

nanceiros verdes.

• Identificar e apoiar a implementação de 

projectos verdes. 

As intervenções são apoiadas por um processo 

de Teoria da Mudança, conforme delineado no 

diagrama seguinte. A Teoria da Mudança fornece 

ligações claras entre os desafios existentes 

na adopção de finanças verdes e o resultado 

pretendido de um sector financeiro verde vibrante 

e dinâmico. A obtenção deste resultado levará ao 

investimento no desenvolvimento sustentável e a 

um país mais resiliente e próspero. 

Um sistema financeiro em Moçambique que integre e incorpore um esthos verde que conduza a uma reor 
entação dao fluxo de recursos para iniciativas ecológicas, econômicas e socialmente sustentáveis   e inclusi-
vas para entregar uma vida plena para todos os moçambicanos com foco em grupos vulneráveis, incluindo 

mulheres,moradores, cidadãos de baixa renda e PMEs financeiramente excluídas.

Um setor financeiro 
mais verde em vigor em 

Moçambique

Aumento do financiamento 
para projetos verdes

Resultado de curto prazo 1.1: Melhorada
compreensão dos riscos e 
oportunidades verdes/climáticos/
ambientais por entidades do setor 
financeiro público e privado
Resultado de curto prazo 1.2 
Princípios de Finanças Sustentáveis   
desenvolvidos, operacionalizados 
e adotados por bancos e entidades 
seguradoras. 

Resultado de curto prazo 2.1: 
Finanças verdes políticas e estratégias 
relacionadas foram desenvolvidas 
e priorizadas pelos ministérios 
governamentais relevantes.
Resultado de curto prazo 2.2: 
Objetivos de finanças verdes 
harmonizados em todos os setores e 
coordenação aprimorada para acelerar 
o financiamento verde.

Resultado de curto prazo 3.1: Novos 
instrumentos financeiros verdes 
desenvolvidos por várias entidades do 
setor financeiro.
Resultado de curto prazo 3.2: Aumento 
do número de projetos invenstíveis 
/ ambientalmente amigáveis   e 
sustentáveisaccessing green finance 
funding.

Saída 1.1.1: Foi desenvolvida e operacionalizada 
uma taxonomia verde do sector financeiro 
moçambicano.

Saída 1.1.2:Adoção e uso generalizado da 
taxonomia verde por entidades do setor 
financeiro.

Saída 1.2.1: Banco de Moçambique e associação 
de seguradoras reforçadas para apoiar os 
membros na ecologização financeira.

Saída 1.2.2: O Banco de Moçambique e as 
associações de seguradoras aderem à Rede 
Bancária Sustentável da IFC ou a outras redes 
bancárias/seguros sustentáveis.

1.           Apoiar e fortalecer as instituições públicas.
2.          Apoiar e fortalecer as entidades selecionadas do setor financeiro e atores do setor privado.
3.          Apoiar o desenvolvimento de instrumentos de finanças verdes.
4.          Identificar e apoiar a implementação de projetos verdes

Falta de estruturas regulatórias nacionais sobre finanças verdes, Falta de conhecimento e conscientização sobre finanças verdes, Habilidade e 
capacidade limitadas de como tornar o setor financeiro verde, como integrar ESG, como identificar ativos verdes, etc., necessidades concor-

rentes em nível nacional, Falta de um projeto de financiamento verde adequado para grandes investimentos, falta de instrumentos inovadores 
de financiamento verde.

Acesso financeiro limitado para grupos desprivilegiados como mulheres, jovens, moradores rurais, altas taxas de departamento nacional, 
alta exposição e vulnerabilidade a desastres relacionados ao clima, como inundações e ciclones.

Economia real
Desafios a serem

enderecados

Finanças Verdes
Desafios a serem

enderecados
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Saída 2.1.1:  A política de finanças 
verdes foi elaborada e divulgada 
entre as partes interessadas 
relevantes.

Saída 2.2.1: Força-Tarefa de 
Finanças Verdes estabelecida e 
operacionalizada.

Saída 3.1.1: Desenvolvimento de um 
documento-quadro de emissão de títulos 
verdes/sustentabilidade/azul.

Saída 3.2.1: Um projeto de finanças verdes 
co-concebido com as partes interessadas 
relevantes.

Saída 3.2.2: Desenvolvimento e 
operacionalização de ferramentas/
instrumentos verdes de acompanhamento do 
fluxo financeiro.

Saída 3.2.3: Aumento do número de 
investidores financiando projetos verdes.

Resultado a médio prazo 3: Maior volume 
de capital mobilizado para projetos de baixo 

carbono, amigos do clima/verdes/sustentáveis

Resultado a médio prazo 2: Políticas 
financeiras, regulamentos e incentivos 
são desenvolvidos e alinhados com o 

desenvolvimento sustentável ou metas 
de clima.

Resultado a médio prazo 1: Aumento da 
capacidade das instituições financeiras 

para identificar e originar ativos verdes e 
gerenciar riscos relacionados ao clima e 

ambientais.
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Objectivo do presente relatório

1.1 Contexto

Moçambique está concentrado na construção 

da resiliência económica e na consecução do 

desenvolvimento sustentável. Isto porque o país 

enfrenta desafios reais no combate às alterações 

climáticas enquanto desenvolve a sua economia. 

Moçambique:

• Está cada vez mais propenso aos impactos 

adversos de fenómenos climáticos extremos.

• Tem uma população que necessita de vias 

práticas para melhores meios de subsistência 

(62,9% da população vive abaixo da linha de 

pobreza e tem um rendimento inferior a 1,25 

dólares por dia).8 

• Tem recursos naturais abundantes, incluindo 

terras agrícolas ricas e férteis, uma extensa linha 

costeira e recursos energéticos renováveis. O 

gás natural foi recentemente descoberto na 

bacia hidrográfica do Rovuma dentro do país.

Estes factores tornam as finanças verdes 

um conceito particularmente relevante para 

Moçambique. As finanças verdes descrevem 

como as políticas e os investimentos podem ser 

orientados para a consecução de objectivos 

ambientais, melhorando ao mesmo tempo os meios 

de subsistência. O Financial Sector Deepening 

Mozambique (FSDMoç) existe para expandir os 

níveis de inclusão financeira em Moçambique. O 

FSDMoç tem interesse em ver Moçambique realizar 

a sua agenda de desenvolvimento, e a organização 

tem um vasto conhecimento, perícia e recursos para 

apoiar o país a alcançar os seus objectivos de forma 

eficiente e sustentável. 

O FSDMoç desenvolveu um Roteiro de finanças 

verdes para Moçambique.9 Este roteiro delineia 

pilares impulsionadores, intervenções estratégi-

cas e um processo de Teoria da Mudança para 

orientar a adopção acelerada de finanças verdes 

em Moçambique durante um período de dez anos 

(2021-2030). Este relatório apresenta as avaliações 

e análises que constituem a base do roteiro. A Figura 

1 resume todo o processo de desenvolvimento do 

roteiro, e este relatório detalha os componentes que 

conduziram ao documento final.

8 Ibid

9 FSD Mozambique e EED Advisory, 2021

FIGURA 1: 
Resumo do 
processo para o 
desenvolvimento 
de um roteiro de 
finanças verdes 
para Moçambique

01

• Uma revisão do FSDMoc, 

FSD África e Programação 

da Rede FSD

• Uma revisão das 

políticas relevantes em 

Moçambique

• Uma avaliação do sector 

financeiro moçambicano 

com uma análise do fluxo 

monetário.

• Entrevistas com 

informantes-chave.

• Desenvolvimento de um 

rascunho de ToC

AVALIACAO DO 
PANORAMA

• Uma revisão do desafio e dos 

impulsionadores das finanças 

verdes

• Uma análise de lacunas 

e oportunidades para 

o desenvolvimento de 

intervenções

• Uma análise de viabilidade de 

intervenções

• Desenvolvimento de um 

relatório ToC e de cenário de 

finanças verdes.

SÍNTESE E 
ANÁLISE

• Projeto de um roteiro de 

finanças verdes de 5 anos

• Workshop de validação de 

partes interessadas

• Revisão do ToC, relatório de 

paisagem e roteiro com base 

nas contribuições das partes 

interessadas.

• Envio do ToC final, roteiro 

e relatório do cenário de 

finanças verdes

Roteiro
Desenvolvimento
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O roteiro para finanças verdes em Moçambique 

leva em consideração as prioridades de desenvolvi-

mento do país, ao mesmo tempo que se baseia nos 

recursos disponíveis através do FSDMoç, a Rede de 

Aprofundamento do Sector Financeiro mais ampla 

assim como outros parceiros e partes interessadas. 

O objectivo final é simular o interesse e a acção em 

dois aspectos chave de finanças verdes:

• Integração dos factores climáticos e ambientais 

como um imperativo financeiro e estratégico no 

sector financeiro ou “tornar o sector financeiro 

mais ecológico”. 

• Mobilizar o financiamento privado e público para 

um crescimento limpo e resiliente ou “financiar 

projectos e iniciativas verdes”.

1.2 Objectivos e áreas de foco

Os objectivos do presente relatório são os 

seguintes:  

• Fornecer avaliação e análise para a concepção 

de um roteiro de finanças verdes para 

Moçambique.

• Descrever uma Teoria da Mudança que melhor 

posicionará o FSDMoç e outros parceiros para 

apoiar Moçambique na implementação do 

roteiro para finanças verdes. 

• Identificar oportunidades potenciais para os 

investidores participarem nas finanças verdes 

em Moçambique. Isto inclui a identificação de 

projectos e iniciativas desenvolvidas ou viáveis. 

A avaliação e análise apresentada neste relatório 

centrou-se na construção de conhecimentos sobre 

o sector financeiro moçambicano, políticas públicas 

relacionadas com o ambiente no país e as melhores 

práticas internacionais.

1.3 Metodologia

Para alcançar os objectivos deste relatório: 

• Foi levada a cabo uma extensa e exaustiva 

revisão bibliográfica.

• Foram realizadas 31 entrevistas de especiali-

dade com representantes do governo, do sector 

privado, de Instituições Financeiras de Desen-

volvimento e de Organizações Não-Governa-

mentais. A tabela 1 resume as organizações 

representadas. 

• As conclusões da revisão bibliográfica e das 

entrevistas foram utilizadas para informar um 

processo consultivo e de validação do workshop 

que resultou no roteiro final de finanças verdes 

para Moçambique. Os especialistas do FSDMoç 

e das finanças verdes desempenharam um 

papel fundamental neste processo.

TABELA 1: ORGANIZAÇÕES ENTREVISTADAS NA AVALIAÇÃO DO PANORAMA DE FINANÇAS VERDES EM MOÇAMBIQUE

INSTITUIÇÃO OU ENTIDADE NÚMERO DE 
ENTREVISTAS

ORGANIZAÇÕES ENTREVISTADAS

Ministérios do Governo 2 Ministério da Economia e Finanças e Ministério da Terra, 
Ambiente e Desenvolvimento Rural.

Entidades do Sector Bancário 9 Bolsa de Valores de Moçambique (BVM), BIM, BCI, ABSA, 
Banco de Moçambique (BM), Standard Bank Moc, Associação 
Moçambicana de Bancos, Sara Fakir- AMBA, Khiuri Zucula- 
AMBA

Entidades seguradoras 5 Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM), 
Associação de Seguros, Aris Seguro, Indico Seguros, Britam, 

Organizações Fintech 5 Associação  Fintech, Emola, MPESA, MCASH, FCDO

Instituições Financeiras de 
Desenvolvimento 

5 IFC, Banco Mundial, GIZ, Iniciativa Climate Bonds, WWF

Organizações Não-
Governamentais

2 4R Digital Ltd, BIOFUND Fundação para a Conservação da 
Biodiversidade

Entidades da Rede da Financial 
Sector Deepening (FSD)

3 FSD Africa, FSDMoç, FSD Kenya
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O Financial Sector Deepening Mozambique 

(FSDMoç) é um dos nove programas do Financial 

Sector Deepening (FSD) que juntos formam a 

rede FSD. Esta rede foi lançada em 2019. Os nove 

programas são os seguintes:

• Access to Finance Rwanda

• EFInA Nigeria

• FinMark Trust 

• FSD Africa 

• FSD Kenya 

• FSD Mozambique 

• FSD Tanzania 

• FSD Uganda

• FSD Zambia

Cada programa centra-se no desenvolvimento 

de sistemas financeiros inclusivos específicos de 

cada país em parceria com as partes interessadas 

locais. A FinMark Trust e FSD Africa implementam 

programas transversais, regionais ou em países 

que não têm um programa dedicado. O FSD África 

tem também um papel mais amplo de governação, 

reforço e recursos. A Rede FSD tem atraído finan-

ciamento de várias fontes, continuando o Foreign 

Commonwealth Development Office (FCDO) a ser 

o maior parceiro de financiamento.

O FSDMoç direcciona o investimento e os conhe-

cimentos para:

• Abordar os constrangimentos no mercado 

financeiro moçambicano.

• Ajudar a diversificar a economia moçambicana.

• Fornecer conhecimentos e know-how aos seus 

parceiros e outros para construir um negócio 

com vista a fornecer serviços e produtos finan-

ceiros adequados e acessíveis.

No centro da estratégia do FSDMoç estão as 

mulheres, os jovens, a população rural de baixa 

1.4 Financial Sector Deepening Mozambique 

FSDMoç ampliou o acesso 
a produtos financeiros para 
1,5 milhão de pessoas não 
bancarizadas, ajudou na 
inclusão financeira de 1.100 
pequenas e médias empresas, 
permitiu que 14.000 pessoas 
acessassem serviços bancários 
de agentes e impactou 3.800 
pessoas por meio de grupos 
informais de poupança

10   Rede FSD Network. (2020). Anexos da FSD sobre as Plataformas dos Paises, Anexo 1h. FSD Mozambique. https://www.fsdafrica.org/wp-
content/uploads/2020/08/251119-Annexe-1-FSD-Platform-Country-Annexes.pdf

renda, e as pequenas empresas que não têm acesso 

a financiamento apropriado e acessível. Até à data, o 

FSDMoç aumentou o acesso a produtos financeiros 

para 1,5 milhões de pessoas não bancárias, ajudou 

à inclusão financeira de 1.100 pequenas e médias 

empresas, permitiu o acesso de 14.000 pessoas a 

serviços bancários de agentes e afectou 3.800 pessoas 

através de grupos informais de poupança.10

A Rede FSD desenvolveu uma tabela estratégica de 

finanças verdes que envolveu uma avaliação de di-

agnóstico de finanças verdes em Moçambique. Em 

seguida, o FSDMoç procura ampliar a sua programação 

de finanças verdes e as suas intervenções no futuro. 

Algumas das actividades actuais da FSDMoç em torno 

de finanças verdes incluem a concepção de novos 

tipos de instrumentos de dívida que poderiam incluir 

obrigações verdes, azuis e de sustentabilidade, 

apoiando o desenvolvimento de habitações verdes e 

a construção verde através da capacitação no acesso 

ao financiamento climático para a construção verde e 

a utilização de dados SIG para determinar áreas dentro 

de Moçambique que requerem soluções verdes para 

problemas relacionados com o clima, como as cheias.

O Anexo 2 fornece uma introdução abrangente à Rede 

FSD em geral e ao FSDMoç. Isto inclui a história da 

organização, governação e disposições operacionais, 

financiamento, e actividades actuais e futuras.
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Finanças verdes

11  GEF (n.d) Introdução às finanças verdes

12  Zadek and Flynn (2013): Finanças Verdes Sul-Originárias: Explorando o Potencial, Diálogos Financeiros Internacionais de Genebra, UNEP FI, SDC, e iisd.

13  Consultores Pricewaterhouse Coopers (PWC) (2013): Exploração de Incentivos Financeiros Verdes na China, PWC.

14  Financas verdes e investimentos http://www.oecd-ilibrary.org/environment/green-finance-and-investment_24090344

15  Lindenberg, N. (2014, August 2). Definição de finanças verdes por Nannette Lindenberg.  

16 Lindenberg, N. (2014, August 2). Definição de finanças verdes por Nannette Lindenberg. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2446496
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2.1 Definição de finanças verdes

Não existe uma definição universal de finanças verdes. 

Os exemplos abaixo mostram como várias organizações 

adoptaram o termo.

 “Investimentos financeiros que fluem para projectos e 

iniciativas de desenvolvimento sustentável, produtos 

ambientais, e políticas que encorajam o desen-

volvimento de uma economia mais sustentável”. As 

finanças verdes incluem mas não estão limitadas ao 

financiamento climático. Referem-se também a uma 

gama mais vasta de outros objectivos ambientais, tais 

como o controlo da poluição industrial, o saneamento 

da água, ou a protecção da biodiversidade”. - Fundo 
para o Ambiente Mundial11 

 “As finanças verdes são frequentemente utilizadas 

de forma intercambiável com o investimento verde. 

Contudo, na prática, finanças verdes é um termo mais 

amplo que engloba mais do que investimentos, tal 

como definido pela Bloomberg New Energy Finance 

e outros. O mais importante é que inclui os custos 

operacionais de investimentos verdes que não se 

enquadram na definição de investimento verde. 

Mais notavelmente, estes incluiriam a preparação 

de projectos e os custos de aquisição de terrenos, 

que não só são significativos como também podem 

apresentar desafios de financiamento únicos”. - 

Iniciativa Financeira do Programa das Nações 
Unidas para o Ambiente12  

 Para o sector bancário, o termo finanças verdes é 

definido como produtos e serviços financeiros, sob 

a consideração de factores ambientais ao longo 

da tomada de decisões de empréstimo, monitoria 

posterior e processos de gestão de risco, desde 

que promovam investimentos ambientalmente re-

sponsáveis e estimulem tecnologias, projectos, 

indústrias e empresas com baixo teor de carbono”. 

- PricewaterhouseCoopers (PWC)13 

• Finanças verdes são o financiamento para “alcançar 

o crescimento económico, reduzindo simultanea-

mente a poluição e as emissões de gases com efeito 

de estufa, minimizando o desperdício e melhorando 

a eficiência na utilização dos recursos naturais”. - Or-
ganização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico14  

Este estudo adopta uma definição de finanças verdes do 

Instituto Alemão de Desenvolvimento que incorpora os 

três aspectos abaixo, como ilustrado na Figura 215  

• Financiamento de investimentos verdes.

• Financiamento de políticas e regulamentos verdes.

• Sistemas, produtos e processos financeiros 
ecológicos.

O financiamento de investimentos verdes e o financia-

mento de políticas e regulamentos verdes são por vezes 

referidos conjuntamente como “financiamento verde”, 

enquanto que a ecologização dos sistemas, produtos e 

processos financeiros é também denominada “ecologi-

zação do sector financeiro”.

Esverdeamento
financeiro

sistemas, produ-
tos e processos

Financiamento
verde

investimento.

Financiamento 
verde

regulamentos e
políticas.

FIGURA 2: 
Os três aspectos 
que definem 
finanças verdes 
de acordo com o 
German Institute of 
Development 16

http://www.oecd-ilibrary.org/environment/green-finance-and-investment_24090344
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17  Estratégia de Finanças Verdes da Rede Financial Sector Deepening 

18  Grupo dos Vinte (G20) Grupo de Estudo das Finanças Verdes

19  Relatório de Inquérito do Programa das Nações Unidas para o Ambiente de 2018

20  Grupo da Bolsa de Londres (2019). Desenvolver o mercado de obrigações verdes em África.  https://www.lseg.com/sites/default/files/content/
documents/Africa_GreenFinancing_MWv10_0.pdf

21  AFI (2020). Inquérito Inclusivo de Finanças Verdes sobre o Panorama Político.

22  Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento. (29 de Janeiro de 2021). Cimeira de adaptação climática 2021: A abordagem “sistemas 
inteiros” da cooperação público-privada para infra-estruturas resistentes ao clima em África foi exortada. Banco Africano de Desenvolvimento 
- Construir hoje, uma África melhor amanhã. Retrieved June 24, from https://afdb.org/en/news-and-events/climate-adaptation-summit-2021-
whole-systems-approach-public-private-cooperation-climate-resilient-infrastructure-africa-urged-40625

23  IFC e Amundi fecham o maior fundo de obrigações verdes do mundo. (17 de September 2020). Green Finance Lac. https://www.
greenfinancelac.org/resources/news/ifc-and-amundi-close-worlds-largest-green-bond-fund

2.1.1 Financiamento de investimentos 
verdes e financiamento de 
políticas e regulamentos verdes 
(“Financiamento verde”)

O financiamento de investimentos verdes e o fi-

nanciamento de políticas e regulamentos verdes 

envolve o investimento de capital privado e público 

em actividades, projectos, iniciativas e programas 

que promovem o desenvolvimento sustentável.17 

Uma definição alternativa é o financiamento de in-

vestimentos que tenham retornos ou benefícios 

ambientais, por exemplo, projectos para reduzir a 

poluição do ar, da água e da terra, iniciativas para 

melhorar a eficiência energética, utilizando ao 

mesmo tempo os recursos naturais existentes e 

actividades em torno da mitigação e adaptação às 

alterações climáticas.18 A definição inclui o financia-

mento de políticas públicas que incentivem a imple-

mentação de projectos ambientais, por exemplo, 

projectos que atenuem os danos ambientais ou 

aumentem a adaptação, e o âmbito do financia-

mento destes tipos de políticas públicas inclui os 

custos de transacção e preparação.. 

2.1.2 Ecologização dos sistemas 
financeiros, produtos e processos 
(“Ecologização do Sector Financeiro)

A ecologização dos sistemas, produtos e 

processos financeiros envolve um realinhamento 

fundamental do sector financeiro em termos de 

operações, produtos e serviços.19 Isto inclui a insti-

tuição de processos transparentes de divulgação e 

informação e o alargamento do mandato dos órgãos 

reguladores e de decisão política.

Nas últimas duas décadas, a comunidade financeira 

mundial tem vindo a desenvolver esforços concer-

tados para integrar o desenvolvimento sustentável 

no sector financeiro. Em 2003, a Cooperação 

Financeira Internacional, em colaboração com 

as principais instituições financeiras, lançou os 

princípios do Equador para determinar e avaliar os 

riscos ambientais e sociais nos projectos. Mais re-

centemente, o grupo de trabalho da Iniciativa Global 

de Informação sobre o clima desenvolveu normas 

de divulgação do sector financeiro para orientar os 

relatórios financeiros. 

Várias iniciativas para facilitar e acelerar a ecol-

ogização do sector financeiro continuam a ser 

desenvolvidas, incluindo o Fórum de Finanças 

Digitais Sustentáveis, a Rede para a Ecologização 

do Sector Financeiro, o Fórum de Seguros Suste-

ntáveis, a Rede de Bolsas de Valores Sustentáveis 

e a Iniciativa Financeira do Programa das Nações 

Unidas para o Ambiente.

A ecologização dos produtos financeiros envolve 

a adopção de instrumentos financeiros tais como 

acções, dívida, subvenções de mercadorias, e 

derivados de crédito ou de taxas de juro, cujas 

receitas são utilizadas para projectos ambientais 

ou de alterações climáticas.20 Em geral, estes instru-

mentos abrangem sectores tais como agricultura 

sustentável, energia renovável, construção verde, 

prevenção e controlo da poluição, utilização suste-

ntável da água e das águas residuais, e transportes 

limpos.21  

2.2 Finanças verdes em África

As finanças verdes estão a ganhar força em África. 

Mais países e organizações estão a tomar proac-

tivamente medidas para tornar os seus sectores 

financeiros mais ecológicos e aumentar o número 

de projectos amigos do ambiente que recebem 

fundos e financiamento. Num esforço de ponta para 

permitir aos países africanos aumentar as finanças 

verdes, o Banco Africano de Desenvolvimento 

prometeu recentemente 25 mil milhões de dólares 

para apoiar um desenvolvimento com baixo teor 

de carbono e resistente ao clima para o período 

2021 - 2025, contra 12,5 mil milhões de dólares para 

o período 2016 - 2020.22 A Corporação Financeira 

Internacional e a Amundi também criaram um fundo 

conjunto de US $2 biliões, o fundo Cornerstone, 

para comprar obrigações verdes emitidas por 

bancos em mercados emergentes.23

O Climate Funds Update, uma iniciativa de acom-

panhamento dos fundos climáticos do Instituto de 

Desenvolvimento Ultramarino, indica que durante o 

período 2003 - 2020 foram desembolsados aprox-

imadamente 5,8 mil milhões de dólares para 716 

projectos em toda a África Subsaariana. A tabela 2 

fornece um resumo destes dados. 

O Banco 
Africano de 
Desenvolvimento 
prometeu 
recentemente 
US$ 25 bilhões 
para apoiar o 
desenvolvimento 
de baixo carbono 
e resiliente ao 
clima para o 
período 2021-
2025

https://afdb.org/en/news-and-events/climate-adaptation-summit-2021-whole-systems-approach-public-private-cooperation-climate-resilient-infrastructure-africa-urged-40625
https://afdb.org/en/news-and-events/climate-adaptation-summit-2021-whole-systems-approach-public-private-cooperation-climate-resilient-infrastructure-africa-urged-40625
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FUNDO MONTANTE APROVADO
(Milhões de US$)

NÚMERO DE PROJECTOS 
APROVADOS

Green Climate Fund (GCF-IRM, GCF-1) 1621.8 46

Least Developed Countries Fund (LDCF) 771.7 169

Global Environment Facility (GEF 4,5,6,7) 678.9 177

Clean Technology Fund (CTF) 660.7 14

Global Climate Change Alliance (GCCA) 358.8 47

Pilot Program for Climate Resilience (PPCR) 286.9 16

Scaling up Renewable Energy Program in Low 
Income Countries (SREP) 263.7 21

Adaptation Fund (AF) 251.5 88

Forest Investment Program (FIP) 239.9 19

Central African Forest Initiative (CAFI) 182.2 11

Adaptation for Smallholder Agriculture Program 
(ASAP) 151.7 21

Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) 118.3 18

Congo Basin Forest Fund (CBFF) 83.1 37

Global Energy Efficiency and Renewable Energy 
Fund (GEREF) 40.5 2

BioCarbon Fund 37 2

UN-REDD Program 36.4 8

Special Climate Change Fund (SCCF) 33.5 13

Millennium Development Goals Achievement Fund 
(MDG-F) 20 4

Partnership for Market Readiness (PMR) 5.9 3

TOTAL 5,842.5 716

24 República Federal Democrática da Etiópia. (2011). A economia verde etíope, resiliente ao clima.

25  Obrigações verdes. (n.d.). JSE – Bolsa de Valores de Johannesburg. https://www.jse.co.za/green-bonds

TABELA 2: FUNDOS CLIMÁTICOS QUE APOIAM A AFRICA SUBSAHARIANA (2003-2020, MILHOES DE USD): ADAPTADO 
DO CLIMATE FUNDS UPDATE

Os países africanos estão a integrar activamente 

as finanças verdes, com diferentes países a 

adoptarem abordagens que melhor se adequam 

ao seu contexto. Por exemplo:

 A Etiópia tem um documento de estratégia 

sobre a sua transição para se tornar 

uma economia resistente ao clima e de 

rendimento médio até 2025, e isto inclui o 

desenvolvimento de projectos de energias 

renováveis que são fortes candidatos a fi-

nanciamento verde.   

 Na África do Sul, a Bolsa de Valores de 

Joanesburgo lançou um segmento de 

obrigações verdes e regras de cotação 

verdes em Outubro de 2017.24 O país 

também criou o Código Rei IV sobre 

Governação Corporativa que estabelece re-

sponsabilidades de governação em matéria 

de desempenho ambiental e social para 

um vasto leque de empresas e instituições 

financeiras.25

 A Nigéria, uma economia petrolífera 

fortemente dependente dos combustíveis 

fósseis, está na vanguarda da adopção de 

finanças verdes, incluindo a promulgação 

do quadro de obrigações verdes nigerianas 
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que enumera os critérios de aprovação das obrigações 

verdes na Nigéria. Os critérios reflectem de perto os 

Princípios das Obrigações Verdes.26 As instituições 

bancárias na Nigéria também se auto-relatam regular-

mente sobre o cumprimento do mandato dos Princípios 

Bancários Sustentáveis Nigerianos.27  

 Marrocos tem sido um pioneiro no mercado das 

obrigações verdes em África. O país está empenhado 

na transição para uma economia verde, e a Associação 

Marroquina do Mercado de Capitais adoptou um quadro 

de obrigações verdes que fornece orientações sobre a 

emissão de obrigações verdes. 

 No Quénia, estão em curso vários programas orientados 

para tornar o sector financeiro mais sustentável. Isto 

inclui o programa de Finanças Sustentáveis da Kenya 

Bankers Association, o programa Kenya Green Bond, 

e programas de seguros meteorológicos baseados em 

índices para aumentar a resistência climática nas comu-

nidades agrícolas. 

 A Rede da Financial Sector Deepening indicou que 

o Ruanda, Moçambique, Uganda e Zâmbia estão a 

tomar medidas para estabelecer quadros de política de 

finanças verdes.

2.3 Rastreio de finanças verdes

Os mecanismos para seguir as finanças verdes são 

essenciais para avaliar com precisão os volumes dos 

fluxos financeiros para iniciativas verdes. É isto que ajuda 

as partes interessadas através do governo, entidades fi-

nanceiras, e o sector privado a tomar decisões informadas 

e a conceber ou melhorar continuamente as políticas e 

regulamentos. A nível mundial, os mecanismos para seguir 

as finanças verdes estão em várias fases de desenvolvi-

mento, e a capacidade de avaliar com precisão os fluxos 

financeiros correspondentes continua a ser um desafio. Por 

exemplo, o financiamento por fontes múltiplas, a presença 

de intermediários, a variação na adopção de instrumentos 

financeiros, os múltiplos tipos de beneficiários, e a falta de 

coerência na definição de actividades verdes, complicaram 

a capacidade de seguir as finanças verdes. Têm havido 

tentativas de desenvolver sistemas de rastreio de finanças 

verdes, e algumas iniciativas chave são descritas como se 

segue.

2.3.1 Marcadores de Rio da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Económico 

Os Marcadores de Rio da Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Económico (OCDE) são o sistema 

de acompanhamento mais comum para as despesas 

climáticas.28 Este sistema foi desenvolvido na sequência 

da Cimeira da Terra do Rio de 1992 para acompanhar o 

financiamento do desenvolvimento atribuído a actividades 

relacionadas com a desertificação, alterações climáticas e 

biodiversidade. O sistema inclui cinco marcadores, nomea-

damente um marcador de biodiversidade, um marcador 

de desertificação, dois marcadores sobre mitigação e 

adaptação às alterações climáticas e um marcador sobre 

questões ambientais locais. Os dados correspondentes são 

recolhidos de instituições financeiras de desenvolvimento 

e publicados na base de dados do Comité de Ajuda ao 

Desenvolvimento da OCDE.29 Uma das principais limitações 

desta abordagem é que o processo pode não marcar 

os fluxos financeiros verdes provenientes de recursos 

nacionais. O sistema teria, portanto, de ser associado a 

outros mecanismos de rastreio, como um sistema de cod-

ificação orçamental nacional.   

2.3.2 A abordagem ascendente da Corporação 
Financeira Internacional para acompanhar 
os fluxos climáticos

A Corporação Financeira Internacional (SFI) desenvolveu 

um processo para computar as finanças verdes a nível 

do projecto com o objectivo de agregar a nível nacional 

e sectorial. Esta abordagem ascendente envolve quatro 

etapas:30  

Definição, em que os projectos são classificados 

como verdes com base no investimento que será 

utilizado no projecto.

Estimativa, em que a proporção de um activo que 

é verde é estimada utilizando dados a nível de 

projecto, sectorial ou de empresa.

Agregação, em que os dados são agregados por 

indústria e por país. 

Comparação, onde comparações apropriadas 

do lado da procura e do lado da oferta podem 

ser feitas sobre o financiamento disponível para 

actividades verdes.

01

02

03

04

26 O Ministério Federal do Ambiente da República da Nigéria. (28 de Maio de 2017). Enquadramento de Obrigações verdes. 

27  ibid

28 Nesbit, M., Stainforth, T., Kettunen, M. and Blot, E. (2021). Revisão das abordagens para acompanhar as despesas climáticas. Instituto para a Política Ambiental 
Europeia (IEEP), Bruxelas e Londres.

29 OECD (2016), Rio Marker - Estatísticas Climáticas e Ambientais relacionadas com o Financiamento do Desenvolvimento. 

30  Sociedade Financeira Internacional (2017) Finanças Verdes: Uma abordagem de baixo para cima para acompanhar os fluxos financeiros

Este sistema de acompanhamento está ainda a ser desen-

volvido, e enfrenta a questão inerente da falta de definições 

consistentes do que constitui actividades verdes.
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2.3.3 Codificação orçamental, rastreio e 
relatórios das actividades relacionadas 
com o verde ou com o clima por parte dos 
tesouros nacionais 

Estes constituem os sistemas de rastreio utilizados 

para projectos financiados internamente utilizando os 

orçamentos nacionais dos países e desembolsados através 

do Tesouro local. Estes sistemas de acompanhamento 

de finanças verdes não funcionam para fundos directa-

mente transferidos por parceiros de desenvolvimento para 

projectos que operam fora das estruturas governamentais 

(despesas “extra-orçamentais”). Ao abrigo destes sistemas, 

as actividades relacionadas com as alterações climáticas 

dentro das rubricas orçamentais são marcadas e atribuídas 

códigos específicos para acompanhamento. Exemplos de 

países com estes sistemas são delineados abaixo.

 O Gana desenvolveu um instrumento que utiliza códigos 

orçamentais nacionais para isolar as despesas públicas 

relacionadas com as alterações climáticas. 31 

 A África do Sul está actualmente a desenvolver um 

sistema de rastreio de finanças verdes. 

 Em 2014, a Indonésia introduziu a marcação orçamental 

de mitigação em ministérios-chave para acompanhar 

os recursos gastos para atingir o objectivo nacional de 

redução de emissões.

 As Filipinas desenvolveram a marcação orçamental 

climática para monitorizar e acompanhar as despesas 

relacionadas com o clima no sistema orçamental 

nacional.

 Moçambique dispõe de um sistema de codificação 

orçamental para acompanhar as despesas relaciona-

das com o financiamento climático. O Ministério das 

Finanças começou a codificar itens climáticos dentro 

do seu orçamento em 2014 com base numa proposta 

do Ministério do Ambiente com o apoio da Iniciativa das 

Nações Unidas para a Pobreza e o Ambiente.32 Em 2016, 

as instituições mandatadas a nível sectorial começaram 

a aplicar um marcador climático às rubricas orçamentais. 

Relatórios da Global Climate Change Alliance Initiative 

indicam que este sistema de acompanhamento requer 

reforço.33  

2.4 Definição do que constitui actividades 
verdes: Taxonomias verdes

Uma taxonomia verde é um “sistema de classificação 

para identificar actividades ou investimentos que levarão 

um país a atingir metas específicas relacionadas com 

objectivos ambientais prioritários”.34 Estas actividades 

poderiam variar desde a redução de emissões líquidas e 

eficiência energética até à redução da desflorestação. Uma 

taxonomia verde oferece orientações e definições de inicia-

tivas, projectos e actividades que podem ser classificadas 

como verdes. Estas definições são fundamentais para ajudar 

os intervenientes relevantes a tomar decisões informadas 

sobre investimentos verdes. 

A falta de uma taxonomia verde pode levar a uma clas-

sificação e marcação incorrectas dos investimentos por 

entidades do sector financeiro, a uma falha no acompanha-

mento das dotações financeiras para estes investimentos, 

e ao desenvolvimento dificultado de finanças verdes. Em 

resposta a estes desafios, o Banco Mundial desenvolveu 

directrizes para apoiar os governos nacionais dos mercados 

emergentes no desenvolvimento de taxonomias verdes.35 

Estas orientações identificam os principais utilizadores de 

uma taxonomia verde como: 

• Bancos e instituições financeiras.

• Reguladores financeiros.

• Investidores

• Emissores de obrigações verdes e de sustentabilidade, 

certificadores e verificadores.

• Formuladores de políticas.

As taxonomias existentes podem ser utilizadas como base 

para desenvolver taxonomias específicas de cada país. Por 

exemplo, no contexto moçambicano, a taxonomia verde 

sul-africana, que está actualmente a ser desenvolvida pelo 

Tesouro Nacional Sul-africano com o apoio da Corporação 

Financeira Internacional, poderia constituir um bom modelo. 

A taxonomia sul-africana baseia-se na taxonomia da União 

Europeia e é susceptível de oferecer sinergias com o 

contexto moçambicano.

2.5  Integração Ambiental, Social e de 
Governação e relatórios

Em todo o mundo, a integração e os relatórios ambientais, 

sociais e de governação (ESG) passaram de uma medida 

reputacional para uma actividade principal com implicações 

materiais nos balanços das empresas e nos retornos dos 

investidores.36 Há um reconhecimento crescente de que o 

reforço da interacção dos ESG no sector financeiro, especifi-

camente na banca, empréstimos, aquisições, financiamento 

de projectos, produtos e serviços, aumentará a resistência 

31 https://www.unpei.org/mozambique-opens-up-a-new-budget-classification-on-climate-change-2/

32 https://www.gcca.eu/stories/mozambique-increasing-public-finance-climate-change-requires-more-monitoring

33  https://www.gcca.eu/stories/mozambique-increasing-public-finance-climate-change-requires-more-monitoring

34  ICMA como citado no Banco Mundial. (2017). Desenvolver a Taxonomia Verde.

35 Banco Mundial. (2017). Desenvolver a Taxonomia Verde

https://www.gcca.eu/stories/mozambique-increasing-public-finance-climate-change-requires-more-monitoring
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do sector ao risco climático, melhorará a sustentabilidade 

e os investimentos de desrisco.37 

De acordo com os Princípios para um Investimento Re-

sponsável, a integração dos ESG refere-se à “inclusão 

explícita e sistemática das questões dos ESG na análise 

de investimento e nas decisões de investimento”.38 Isto 

significa que as instituições financeiras e as entidades 

bancárias o são:

• A análise não só da informação financeira mas também 

da informação dos ESG.

• Identificação de factores financeiros materiais, bem 

como de factores dos ESG. 

• Avaliar o impacto potencial de factores financeiros 

materiais e de ESG no desempenho económico, 

nacional, sectorial e das empresas.

• Tomar decisões de investimento que incluam consider-

ações de todos os factores materiais, incluindo os ESG.

Alguns dos factores dos ESG que as entidades do sector 

financeiro precisam de considerar estão delineados na 

Tabela 3.

TABELA 3: EXEMPLOS DE PREOCUPAÇÕES/FACTORES DOS ESG39

AMBIENTAL SOCIAL GOVERNAÇÃO
Consumo de energia Direitos Humanos Qualidade da gestão

Poluição O trabalho infantil e o 
trabalho forçado

Independência do 
conselho

Alterações Climáticas Envolvimento da 
Comunidade

Conflitos de 
interesse

Produção de resíduos Saúde e segurança Compensação 
executiva

Preservação dos 
Recursos Naturais

Relações com as 
partes interessadas

Transparência e 
divulgação

Bem-estar animal Relações laborais Direitos dos 
accionistas. 

Os riscos dos ESG incluem riscos físicos de catástrofes 

naturais tais como secas e inundações e riscos transitórios 

relacionados com o processo de adaptação a uma economia 

sustentável, verde ou com baixo teor de carbono. Como 

ilustrado na Figura 3, ambas as categorias de riscos podem 

ter impactos financeiros adversos. Uma vez identificados 

e compreendidos os riscos, as instituições financeiras são 

obrigadas a divulgá-los ou a relatá-los, bem como as cor-

respondentes estratégias de mitigação. Estes relatórios 

devem ser visíveis para investidores, clientes, agências de 

classificação e reguladores. As divulgações dos ESG são tipi-

camente feitas em relatórios financeiros tradicionais, como 

relatórios autónomos de sustentabilidade, ou como relatórios 

autónomos de responsabilidade social empresarial. Vários 

países mandataram os ESG para a divulgação e regulamenta-

ção de relatórios.40 Existem também normas ou directrizes de 

divulgação voluntária dos ESG, tais como a Global Reporting 

Initiative e a Asset4 ESG.

FIGURA 3
Classificação dos riscos Ambientais, Sociais, de 
Governança e potenciais impactos financeiros

Riscos físicos Impactos Financeiros Potenciais

Riscos de Transição

Política Responsabilidade Tecnologia

Inundação

Seca

Aumento do 
nível do mar

Clima 
extremo

Estresse 
por calor

Vento

Interrupções de produção/operação 
(por exemplo, energia, transporte, 
disponibilidade de trabalhadores)

Interrupções na cadeia de 
suprimentos

Danos físicos aos ativos (e 
aumento dos custos de seguro)

Mudanças nos preços de recursos/
insumos (por exemplo, água, 
energia, alimentos)

Mudanças na demanda por 
produtos/serviços

36 Relatorio OECD.

37  Rede Bancária Sustentável: Ambição necessária: Como os países de baixos rendimentos estão a adoptar finanças sustentáveis para enfrentar a pobreza, as 
alterações climáticas e outros desafios urgentes (2020).  

38  https://www.unpri.org/fixed-income/what-is-esg-integration/3052.article. 

39 Grupo do Banco Mundial (2018) Incorporação de Factores Ambientais, Sociais e de Governação no Investimento de Rendimento Fixo - https://
openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29693/125442-WP-PUBLIC.pdf?sequence=5&isAllowed=y

40 Z. Sautner, 2021. Os efeitos da divulgação obrigatória dos ESG em todo o mundo -https://corpgov.law.harvard.edu/2021/05/10/the-effects-of-mandatory-esg-
disclosure-around-the-world/.
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Moçambique está localizado na costa sudeste de 

África, e faz fronteira com a África do Sul, o Reino 

de Eswatini, Zimbabué, Zâmbia, Malawi, e Tanzânia. 

A população de Moçambique em Julho de 2021 

era de 32,163 milhões de habitantes.41 Moçambique 

registou um crescimento económico positivo ao 

longo das últimas três décadas, contudo a economia 

do país contraiu-se 0,5% em 2020 principalmente 

devido aos impactos da pandemia de Covid-19. 

Apesar disso, as projecções de crescimento 

permanecem positivas em 2,3% em 2021 e 4,5% 

em 2022.42 Estas projecções baseiam-se tanto no 

crescimento doméstico como na procura interna-

cional de mercadorias. 

3.1.1 Desenvolvimento humano e 
bem-estar

Apesar do progresso económico positivo, os níveis 

de pobreza em Moçambique são elevados. Em 

2019, o país classificou-se em 181 dos 189 países 

no índice de desenvolvimento humano do Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento.43 

72,5% dos moçambicanos são pobres nas várias 

dimensões, e 13,6% adicionais estão classificados 

como estando em risco de pobreza multidimen-

sional.44 Isto significa que a maioria dos moçambi-

canos são propensos a privações sobrepostas nas 

áreas da saúde, educação e nível de vida. 62,9% da 

população vive abaixo da linhada pobreza e tem um 

rendimento inferior a 1,25 dólares por dia.45

Moçambique também apresenta taxas abaixo das 

médias regionais sobre indicadores de bem-estar. 

Especificamente: 

Avaliação do sector financeiro em Moçambique

3.1 Visão geral do país e perspectivas económicas

A melhoria do nível de vida em todo o país não está 

uniformemente distribuída, mas sim fortemente con-

centrada em áreas urbanas onde apenas 32% da 

população vive.46 

3.1.2 Recursos naturais e alterações 
climáticas

A descoberta de gás natural na Bacia do Rovuma 

em Moçambique abriu oportunidades que poderiam 

impulsionar o crescimento económico e o desen-

volvimento do país. Moçambique tem também 

vastas áreas de terras férteis com elevado potencial 

agrícola e de irrigação. O país tem uma extensa linha 

costeira que oferece numerosas oportunidades 

para explorar a economia azul, e a sua população 

jovem e crescente representa uma reserva de 

energia, criatividade e trabalho, bem como um 

mercado crescente de serviços e bens de consumo. 

03

41  Nações Unidas - Departamento de Assuntos Económicos e Sociais (2019) Perspectivas Populacionais Mundiais 2019.

42 AfDB (2021) Perspectivas Económicas de Moçambique. Available: https://www.afdb.org/en/countries/southern-africa/mozambique/mozambique-
economic-outlook

43 UNDP (2020). A Próxima Fronteira: Desenvolvimento Humano e a Nota Informativa Antropocénica para os países sobre o Relatório do 
Desenvolvimento Humano 2020 - Moçambique

44  Ibid

45 Ibid

46  PNUD (2021). Objectivos de Desenvolvimento Sustentável: Sobre Moçambique. Available: https://www.mz.undp.org/content/mozambique/en/
home/countryinfo.html

Mortalidade materna, 
que foi de 489 mortes por 
100.000 nados-vivos em 
2015.

Mortalidade infantil que 
foi de 53,3 mortes por cada 
1.000 nados-vivos em 2017.

Taxas de conclusão do 
ensino primário que foram 
de 46,4% em 2007.

Acesso à electricidade, que 
era de 24,2% da população 
em 2016.

https://www.afdb.org/en/countries/southern-africa/mozambique/mozambique-economic-outlook
https://www.afdb.org/en/countries/southern-africa/mozambique/mozambique-economic-outlook
https://www.mz.undp.org/content/mozambique/en/home/countryinfo.html
https://www.mz.undp.org/content/mozambique/en/home/countryinfo.html
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dos moçambicanos são 
multidimensionalmente 
pobres

72.5 % 

A população de 
Moçambique em julho de 
2021 era

As projeções de crescimento 
econômico permanecem positivas em

A principal ameaça ao desenvolvimento 
de Moçambique é a vulnerabilidade aos 
choques climáticos e uma fraca capacidade de 
recuperação destes choques

32.163 million

2.3% e 4.5% 
em 2021 e 2022, respectivamente

da população vive 
abaixo da linha da 
pobreza

62.9% 
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A principal ameaça ao desenvolvimento de Moçambique 

é uma vulnerabilidade aos choques climáticos e uma 

fraca capacidade de recuperação destes choques. 

Secas, cheias e ciclones estão a ocorrer com crescente 

frequência em todo o país com impactos devastadores 

sobre uma população já de si vulnerável. Como ilustrado 

na Figura 4, de 1980 a 1997, cinco ciclones tropicais com 

velocidades do vento de 92 a 142 km/h atingiram a costa 

moçambicana, e de 2000 a 2012 o país sofreu 11 ciclones 

tropicais, seis dos quais com velocidades do vento de 

mais de 167 km/h.47 Em 2019, o ciclone Idai, um ciclone 

tropical com uma velocidade máxima do vento de cerca 

de 205 Km/h, deslocou 1,5 milhões de pessoas no país 

e destruiu bens no valor de 773 milhões de dólares.48, 49, 

50 O ciclone Kenneth atingiu Moçambique seis semanas 

após o ciclone Idai, e teve uma velocidade máxima de 

vento ainda mais elevada a 270 km/h.51 Estes aconteci-

mentos tiveram um impacto particular nas zonas baixas 

costeiras de Moçambique, densamente povoadas, 

através de erosão severa, intrusão de água salgada, 

perda de infra-estruturas vitais e propagação de doenças 

como a malária, cólera, e gripe. 

FIGURA 4: 
Principais desastres naturais (1985 
– 2018) – Fonte: Banco Mundial 
(2020)

As alterações climáticas também estão a afectar a 

disponibilidade dos recursos hídricos e a biodiver-

sidade em Moçambique. A alteração dos padrões 

de precipitação está a contribuir para uma menor 

recarga da água do solo e para a diminuição dos 

níveis de águas subterrâneas. Uma redução dos 

caudais transfronteiriços dos rios está a diminuir os 

níveis das águas superficiais. O país tem registado 

perdas de biodiversidade em larga escala, incluindo 

uma redução das espécies selvagens e uma homo-

geneização biótica.52 

O sector financeiro foi identificado como tendo um 

papel central a desempenhar na transição para um 

crescimento económico mais limpo, sustentável e 

resiliente e na realização de objectivos climáticos 

e ambientais globais. Segundo o Banco Mundial, 

o sector “sustenta o crescimento económico e o 

desenvolvimento e é crucial para aliviar a pobreza 

e impulsionar a prosperidade partilhada”. Tanto os 

actores públicos como privados do sector financeiro 

são necessários para colmatar a enorme lacuna de 

investimento necessária para implementar, entre 

47  Intended Nationally Determined Contribution (INDC) de Moçambique para a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações 
Climáticas (UNFCCC)

48 ICRC. (2020, January 13). Ciclone Idai: Factos e números. Comité Internacional da Cruz Vermelha. https://www.icrc.org/en/document/
cyclone-idai-facts-and-figures-0

49 World Vision- https://www.worldvision.org/disaster-relief-news-stories/2019-cyclone-idai-facts

50 Leahy, S. 2019. Porque é que o ciclone Idai foi tão destrutivo. [online] Available at: https://www.nationalgeographic.com/
environment/2019/03/why-mozambique-cyclone-idai-was-so-destructive/ [Accessed 25 July 2021]

51 Miller, B. and Adebayo, B. 2019. Ciclone Kenneth: Milhares de pessoas evacuadas quando Moçambique é atingido pela tempestade mais 
forte da sua história. CNN. [online] Available at: https://edition.cnn.com/2019/04/25/africa/cyclone-kenneth-mozambique-evacuation-intl/
index.html [Accessed 25 July 2021].

52 Seddon Nathalie, Mace Georgina M., Naeem Shahid, Tobias Joseph A., Pigot Alex L., Cavanagh Rachel, Mouillot David, Vause James and 
Walpole Matt 2016Biodiversity in the Anthropocene: prospects and policyProc. R. Soc. B.2832016209420162094
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outras coisas, o Acordo de Paris sobre alterações 

climáticas, do qual Moçambique é signatário, e o 

Global Deal for Nature, “um plano calendarizado 

para salvar a diversidade e a abundância de vida na 

Terra”.53, 54

3.2 A indústria dos serviços bancários 
e financeiros 

As origens dos serviços bancários e financeiros 

podem ser rastreadas até 1864, quando as autori-

dades coloniais estabeleceram o Banco Nacional 

Ultramarino (BNU) em Portugal. O BNU era um 

banco privado a quem foram concedidos os direitos 

exclusivos de explorar o mercado financeiro nas 

colónias portuguesas. O seu mandato era desenvolv-

er e regular a política monetária nas colónias e emitir 

dinheiro. O banco foi estabelecido em Moçambique 

em 1877, onde tinha o controlo exclusivo do sector 

financeiro, sendo o principal investidor na economia 

moçambicana. O BNU também possuía acções em 

várias empresas da jovem nação.  Foi apenas quase 

um século mais tarde, em 1960, que os primeiros 

bancos internacionais foram autorizados a criar 

sucursais locais em Moçambique. Alguns destes 

bancos incluíam o Standard Chartered e o banco 

ABSA. 3 anos mais tarde, em 1963, os primeiros reg-

ulamentos do sector bancário foram introduzidos em 

Moçambique através do decreto-lei 45296.55

3.2.1 Estrutura do sistema financeiro e 
intervenientes-chave

Actualmente, o sistema financeiro em Moçambique 

caracteriza-se por um sector bancário dominante 

que é típico dos sistemas financeiros dos países em 

desenvolvimento.56 A Figura 5 e a Tabela 4 fornecem 

uma visão geral da estrutura actual e dos principais 

intervenientes no sector financeiro do país. As insti-

tuições são governadas por autoridades reguladoras, 

incluindo o Ministério da Economia e Finanças e o 

Banco de Moçambique. O Instituto de Supervisão de 

Seguros de Moçambique regula as actividades no 

sector dos seguros e pensões, enquanto o Banco de 

Moçambique supervisiona as actividades dos bancos 

no país.

FIGURA 5: 
Uma visão geral do sector 
financeiro em Moçambique
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e
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Seguradoras, corretoras de 
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e obrigatória, fundos de pensão

empresas de gestão
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cado de capitais

Reguladores
Por exemplo, Banco de Moçambique,
Instituto de Supervisão de Seguros de
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Seguro e Previdência
Instituições do mercado

53  UNFCC. (2015). Acordo de Paris | UNFCCC. https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement

54 E. Dinerstein, C. Vynne, E. Sala, A. R. Joshi, S. Fernando,T. E. Lovejoy, J. Mayorga, D. Olson, G. P. Asner, J. E. M. Baillie, n. D. Burgess, K. 
Burkart, R. F. Noss, Y. P. Zhang, A. Baccini, T. Birch, N. Hahn, l. N. Joppa, E. Wikramanayake Science Advances (2019): eaaw2869

55 Verhoef, G., & Pateguana, C. (2019). Colonizado, descolonizado, centralizado, descentralizado: O desenvolvimento da banca central em 
Moçambique, 1975- 2010. Revisão Histórica Africana, 51(1), 1-24. https://doi.org/10.1080/17532523.2019.1634916

56 https://www.unep.org/resources/report/green-finance-developing-countries-needs-concerns-and-innovations

https://www.unep.org/resources/report/green-finance-developing-countries-needs-concerns-and-innovations
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TABLE 4: PRINCIPAIS ACTORES DO SECTOR FINANCEIRO EM MOÇAMBIQUE EM 202057

Nota: Foram obtidas informações sobre o mercado de seguros, segurança social e fundos de pensões 
e o mercado de capitais da República de Moçambique: Estratégia Nacional de Inclusão Financeira 
2016 - 2022.  

INSTITUIÇÕES NÚMERO

Instituições de crédito

a) Bancos 20

b) Micro-bancos 9

c) Cooperativas de crédito 8

d) Instituições de dinheiro electrónico 3

e) Sociedades de investimento 1

Corporações financeiras

a)  Sociedades de capital de risco 1

b)  Empresas de gestão de compras de grupo 1

c)  Sociedades emissoras ou gestoras de cartões de crédito 1

d)  Casas de cambio 15

e)  Organizações de poupanças e empréstimos 4

f)  Operadores de microcrédito 426

Mercados de Seguros

a)  Seguradoras 18

b)  Micro-seguradoras 1

c)  Resseguradores 1

d)  Corretores 59

e)  Agentes comerciais 10

Segurança Social & Fundos de Pensões 

a)  Segurança Social Básica 1

b)  Segurança Social Obrigatória 2

c)  Fundos de pensões 8

d)  Sociedades de Gestão de Fundos de Pensões 6

Mercados de Capitais

a)  Bolsa de Valores 1

b)  Operadores de Bolsa de Valores 9

Instituições financeiras de desenvolvimento, 

empresas de capital privado, investidores privados 

e investidores de capital de risco também participam 

no sector financeiro em Moçambique. Estes incluem 

a International Finance Corporation, Development 

Finance Corporation, Proparco, CDC Group, Neder-

landse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikke-

lingslanden NV(FMO), o Banco Africano de Desen-

volvimento, Norfund, GAPI, KfW Bankengruppe 

(KfW) e o Fundo de Investimento para Países em 

Desenvolvimento. 

3.2.2 Crescimento Sectorial

O sector financeiro de Moçambique cresceu rapid-

amente e a um ritmo mais elevado do que os seus 

homólogos regionais durante a última década. O 

país registou uma taxa bruta de formação de capital 

público, ou seja, um investimento interno bruto em 

activos económicos fixos como estradas, hospitais 

e escolas, de 10% do produto interno bruto.58 O 

número de bancos em Moçambique também 

aumentou de 12, em 2005, para 20, em 2021.59 

Algumas iniciativas e factores que contribuíram para 

o crescimento do financiamento interno e do sector 

bancário no país incluem:  

57 Banco de Moçambique- https://www.bancomoc.mz/fm_instituicoes.aspx

58 IMF (2018). Relatorio Nacional IMF 

59  Banco de Moçambique - https://www.bancomoc.mz/fm_instituicoes.aspx

https://www.bancomoc.mz/fm_instituicoes.aspx
https://www.bancomoc.mz/fm_instituicoes.aspx
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TABELA 5: : INDICADORES DO SECTOR BANCÁRIO PARA A COMUNIDADE DE DESENVOLVIMENTO DA ÁFRICA AUSTRAL (SADC)

PAISES DA SADC CRÉDITO DO SECTOR PRIVADO
Percentagem (%)média do produto 
interno bruto, 1995-2015

LIQUIDEZ
Percentagem média de dinheiro em 
geral (%)do produto interno bruto, 
1995-2015

Angola 9.68 25.46

Botswana -18.85 39.3

República Democrática do Congo 3.42 6.75

Lesotho -3.38 35.53

Madagascar 13.9 21.65

Malawi 18.87 21.78

Maurícias 89.22 92.04

Moçambique 14.35 29.73

Namibia 48.2 45.67

Seychelles 74.86 78.03

Africa do Sul 162.81 64.96

Swazilândia 13.51 23.12

Tanzania 12.72 21.75

Zambia 31.01 20.65

Zimbabwe 46.92 133.36

3.3 Fluxos monetários das finanças verdes   

• Um programa abrangente de reforma do sector 
financeiro. 

• Novas leis para reforçar os poderes na supervisão 
bancária. 

• Introdução de normas de informação financeira para 
os bancos.

• Lançamento das bases para processos baseados no 
risco.

• Reestruturação de bancos problemáticos e uma 
limpeza dos balanços para melhorar a solidez dos 
bancos.

• Melhor comunicação e melhor utilização de instru-
mentos de mercado para implementar políticas 
monetárias e cambiais.

• Uma redução nas taxas de volatilidade.

3.2.3 Níveis de crédito do sector privado 

Apesar do crescimento positivo do sector financeiro em 

Moçambique, tem havido uma diminuição do rácio do 

produto interno bruto em relação ao crédito privado, 

especialmente em comparação com outros países da 

Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral 

(SADC). Esta situação persistiu, tal como ilustrado pelos 

indicadores do sector bancário resumidos no Quadro 

4.60 A taxa actual do crédito do sector privado em 

Moçambique é de 14,35% em comparação com uma taxa 

de referência global de 50%. O baixo crédito do sector 

privado é indicativo de uma baixa eficiência das insti-

tuições financeiras tais como os bancos na atribuição 

de crédito ao sector privado, e isto implica que o sector 

público domina a atribuição de crédito. A liquidez, que 

é medida como a percentagem de dinheiro largo em 

relação ao produto interno bruto, no sector financeiro 

em Moçambique é também baixa em comparação com 

vários países da região da SADC, tal como resumido 

na Tabela 5.  

Devido à falta de um sistema desenvolvido de acompan-

hamento de finanças verdes, foi utilizada uma análise 

dos dados de financiamento do desenvolvimento 

moçambicano fornecidos pelo Instituto Ambiental de 

Estocolmo para estimar o financiamento atribuído a 

projectos ambientais ou de alterações climáticas em 

Moçambique. Estes dados indicam que entre 2002 

e 2010 0,60% do financiamento do desenvolvimento 

foi afectado à adaptação e mitigação das alterações 

climáticas, enquanto que entre 2011 e 2018 esta 

proporção aumentou significativamente para 7,76%. 

60 2015 Relatório do Indicador de Desenvolvimento Mundial 

61 Tembwo.J (2018), Integração Financeira Regional e o seu impacto no desenvolvimento do sector financeiro: O caso da África Austral
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É, contudo, importante notar que o financiamento climático é um subconjunto de finanças verdes, e estas estimativas 

podem não representar um quadro preciso da atribuição de financiamento a projectos e iniciativas verdes. A Figura 6 

resume os fluxos estimados de financiamento climático em Moçambique da fonte ao sector durante o período 2011 - 2018. 

FIGURA 6: 
Um fluxograma interativo do 
financiamento climático estimado 
em Moçambique no período 2011 
- 2018

3.3.1 Dotações de financiamento para o desenvolvimento de iniciativas ambientais (2002-2010) 

Durante o período de 2002 a 2010, os doadores 

forneceram conjuntamente a Moçambique um total de 

17,9 mil milhões de dólares de financiamento para o 

desenvolvimento.62 14,5 mil milhões de dólares foram 

concedidos sob a forma de subvenções de Ajuda Oficial 

ao Desenvolvimento, enquanto que 3,13 mil milhões de 

dólares foram concedidos sob a forma de empréstimos 

de Ajuda Oficial ao Desenvolvimento. 99,8% dos fundos 

autorizados foram desembolsados durante o mesmo 

período, o que indica um elevado nível de implementação 

de projectos.63  

Cerca de 17% do montante total autorizado foi canalizado 

para domínios relacionados com o ambiente. A agricultu-

ra, silvicultura e pesca representaram 4,5% do total das 

autorizações, enquanto o sector bancário e dos serviços 

financeiros recebeu 186,83 milhões de dólares (1%). As 

figuras 7 e 8 resumem estas afectações. Os fundos foram 

canalizados através de entidades dos sectores público e 

privado, incluindo:

• Através do Orçamento de Estado gerido pelo Ministério 

da Economia e Finanças.

• Através de instituições intermediárias tais como o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

ou o Banco Mundial. 

• Directamente para agências de implementação, 

tais como ministérios públicos ou organizações não 

governamentais. Uma entidade pública fundamental 

através da qual tais fundos são canalizados é o Fundo 

Ambiental que foi criado para coordenar e mobilizar 

recursos e supervisionar o financiamento de inter-

venções ambientais.64

62 Atteridge, A., Savvidou, G., Sadowski, S., Gortana, F., Meintrup, L., and Dzebo, A. (2019). Atlas do Financiamento do Desenvolvimento: Doadores para 
Moçambique. https://aid-atlas.org

63 Ibid

64 National Council for Sustainable Development Climate Change Unit (UMC) (2015). Relatório da PPCR de Moçambique. https://www.climateinvestmentfunds.
org/sites/default/files/meeting-documents/mozambique-2015_ppcr_results_report_full.pdf
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FIGURA 7: 
Financiamento de desenvolvimento internacional 
comprometido com Moçambique durante o perío-
do 2002–2010. Fonte: Atlas de Ajuda, 2019.

FIGURA 8: 
Montante (US$ milhões) de financiamento de 
desenvolvimento comprometido diretamente 
com a área ambiental no período 2002-2010

Uma análise mais aprofundada baseada em Compromissos no sector da Agricultura, Silvicultura e Pesca 

fornece uma linha de projectos para as dez principais iniciativas financiadas entre 2002 - 2010 está 

resumida na Tabela 6
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TABELA 6: OS DEZ PRINCIPAIS PROJECTOS FINANCIADOS NA AGRICULTURA, SILVICULTURA E PESCA EM MOÇAMBIQUE DURANTE O 
PERÍODO 2002-2010 

TITULO DO PROJECTO MILHÕES DE US$ ANO

1 Apoio orçamental sectorial à segurança alimentar 45.2 2006

2 Massingir 25.4 2007

3 Rendimentos rurais 22.2 2006

4 Apoio ao Sector das Pescas 21.8 2009

5 Fundo Comum Proagri 2004 - 2009 19.5 2004

6 Fundo Comum Proagri II 17.1 2008

7 Apoio ao ProAgri II 15.7 2005

8 Componente de Desenvolvimento do Sector Privado 15.7 2005

9 Áreas de Conservação Transfronteiriças e Turismo 13.9 2005

10 Desenvolvimento de Pequenos Agricultores liderado pelo mercado 
no Vale do Zambeze 13.8 2006

O sector de abastecimento de água e saneamento (o sector da água) representou aproximadamente 5% 

dos fundos autorizados, e o principal instrumento financeiro para este sector foram as subvenções, que 

representaram 73,2% dos fundos concedidos, enquanto que os restantes 26,8% foram através de em-

préstimos de Assistência ao Desenvolvimento Ultramarino. Como resumido na Figura 9, o desembolso de 

fundos para o sector da água foi a uma taxa inferior, 70,6%, e isto pode indicar desafios na implementação 

dos projectos relevantes e redireccionamento do financiamento após aprovação.

FIGURA 9: 

Fundos de financiamento de desenvolvimento 
desembolsados   versus comprometidos para o 
setor de água no período 2002-2010
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A maior quota de financiamento no sector da água 

foi de compromissos para projectos de abastec-

imento de água e saneamento, 437,85 dólares 

ou 55%, seguidos por uma política do sector da 

água e gestão administrativa de 112,31 milhões de 

dólares. Os dez projectos mais financiados para o 

sector da água relacionam-se com o desenvolvi-

mento de infra-estruturas de abastecimento de 

água ou saneamento. As excepções notáveis são 

o Desenvolvimento de Recursos Hídricos na Bacia 

do Rio Pungue e Saneamento para a Cidade de 

Maputo, financiado pela Ajuda Italiana em 2008, e o 

Projecto de Abastecimento de Água e Saneamento 

(Actividade Compacta) que se concentrou na 

educação e formação em abastecimento de água e 

saneamento através de financiamento dos Estados 

Unidos da América.

Os desembolsos para o sector da energia 

ascenderam a 4,5% do total das autorizações. Ao 

contrário do sector da água, os empréstimos de 

Assistência ao Desenvolvimento Ultramarino foram 

o instrumento financeiro de destaque para o sector 

da energia, representando 54,4% do financiamen-

to autorizado. Apenas 38,8% do financiamento 

foi concedido através de subvenções. O rácio de 

desembolso no sector da energia foi inferior ao 

do sector da água, e os tipos de projectos finan-

ciados variaram muito, incluindo o financiamento 

para distribuição de energia, energia eléctrica e 

transmissão, política energética e distribuição 

retalhista de gás, centrais hidroeléctricas e de bio-

combustíveis e centrais de energia nuclear.

As iniciativas relativas às alterações climáticas foram 

também financiadas através de uma abordagem 

sectorial. O total dos fundos afectados a iniciativas 

sobre alterações climáticas ascendeu a 107 milhões 

de dólares, dos quais 85,3% se destinaram a activ-

idades de mitigação, enquanto menos de 0,001% 

se destinaram à adaptação. Os restantes destina-

ram-se tanto à atenuação como à adaptação

3.3.2 Dotações de financiamento do 
desenvolvimento para iniciativas 
ambientais (2011-2018) 

Durante o período 2011-2018, um total comparável 

mas inferior de 16,5 mil milhões de dólares de fi-

nanciamento do desenvolvimento foi afectado a 

Moçambique pelos doadores. Foram concedidos 

10,7 mil milhões de dólares (65,3%) sob a forma de 

donativos de Assistência ao Desenvolvimento Ultra-

marino, enquanto que 4,92 mil milhões de dólares 

foram concedidos sob a forma de empréstimos. O 

rácio de desembolso foi ligeiramente inferior ao da 

década anterior, 97,7%.. 

FIGURA 10: 
Financiamento do 
desenvolvimento internacional 
comprometido com Moçambique 
no período 2011-2018
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Houve um ligeiro aumento dos fundos afectados ao 

sector da energia durante este período, com 800 

milhões de dólares americanos concedidos através de 

subvenções (21%) e empréstimos (53,7%). Os tipos de 

projectos energéticos financiados foram semelhantes 

aos da década anterior, à excepção de um aumento 

do financiamento de centrais eléctricas a gás natural.

Entre 2017 e 2018, os empréstimos das Instituições de 

Financiamento do Desenvolvimento a Moçambique 

visando o ambiente, ou seja, a protecção ambiental, 

agricultura, silvicultura e pescas, foram estimados em 57 

milhões de dólares.66 Alguns dos projectos financiados 

incluem Áreas de Conservação de Moçambique para a 

Biodiversidade e Fase 2 de Desenvolvimento, Projecto 

de Recuperação Resiliente de Emergência, Segurança 

Alimentar através da Adaptação e Resiliência Climática 

em Moçambique, e Adaptação e Resiliência Costeira.67 

Os fundos da Instituição de Financiamento do Desen-

volvimento estão orientado tanto para infra-estruturas 

como para políticas. Por exemplo, o Fundo de Investi-

mento Climático e o Banco Africano de Desenvolvimen-

to estão a co-financiar projectos do sector público que 

irão influenciar o sector financeiro, incluindo a Assistên-

cia Técnica para o Desenvolvimento de uma Política 

e Estratégia de Resiliência Climática e Produtos de 

Seguro de Seca para as Zonas Áridas e Semi-Áridas 

do Sul e Centro de Moçambique.68 

Globalmente, os compromissos nos domínios relacio-

nados com o ambiente permaneceram relativamente 

consistentes ao longo dos dois períodos de tempo 

(2002-2010 e 2011-2018). Avaliações anteriores da 

despesa pública ambiental indicam que a despesa 

ambiental média para o período 2007-2010 foi de 1,4% 

do produto interno bruto de Moçambique ou 3,5 mil 

milhões por ano e 4,3% do orçamento do Estado.69, 70

3.3.3 Fluxos financeiros verdes das remessas 

As remessas, ou seja, transferências transfronteiriças 

de dinheiro de trabalhadores de um país para o seu 

país de origem - muitas vezes através de pagamentos 

a membros da família,71 constituem uma fonte não con-

vencional de financiamento climático, particularmente 

para a adaptação. As remessas ajudam as famílias a 

enfrentar os choques climáticos, proporcionando um 

alívio rápido durante as cheias e secas, e melhoram a 

preparação para catástrofes para indivíduos e comuni-

dades. O montante médio de remessas em Moçambique 

durante o período 2002-2010 foi de 76,2 milhões de 

dólares.72 Este montante aumentou para 205 milhões 

de dólares entre 2011-2021. É um desafio continuar a 

analisar ou desagregar montantes utilizados para activ-

idades específicas devido à falta de um mecanismo de 

rastreio. É, no entanto, evidente que as remessas que 

fluem para Moçambique estão a aumentar, sugerindo 

que estes fluxos contribuem para a resiliência e devem 

ser capturados para melhor informar o progresso das 

finanças verdes.  

3.4 Avaliação da capacidade humana

O sector financeiro em Moçambique, e neste caso 

referindo-se tanto ao sector público como ao privado, 

necessita de capital humano qualificado para identificar 

eficazmente os activos verdes, atribuir financiamento a 

projectos verdes e desenvolver e implementar políticas 

e regulamentos verdes. As entidades relevantes 

incluem o Ministério da Economia e Finanças, o Banco 

de Moçambique, a Bolsa de Valores de Moçambique, 

a Associação Bancária Moçambicana, entidades 

bancárias privadas e seguradoras. Algumas das 

principais capacidades necessárias são:

• Estruturação de projectos verdes por entidades 

nacionais e autoridades reguladoras. 

• Identificação e monitorização dos activos verdes nos 

balanços bancários.

• Integração e divulgação dos ESG para bancos e 

entidades do sector dos seguros.

• Modos alternativos de acesso ao fundo de finanças 

verdes. 

• Desenvolvimento de diferentes instrumentos de 

finanças verdes por entidades dos sectores público 

e privado.

• Acompanhamento das despesas de finanças verdes 

a partir de recursos nacionais, da Assistência ao 

Desenvolvimento Ultramarino e do sector privado.

66  Atteridge, A., Savvidou, G., Sadowski, S., Gortana, F., Meintrup, L., and Dzebo, A. (2019Atlas do Financiamento do Desenvolvimento: Doadores a 
Moçambique para o Ambiente durante 2017 - 2018. https://aid-atlas.org

67 ibid

68 Fundos de Investimento Climático (2021). Projectos. https://www.climateinvestmentfunds.org/projects/bdrp-technical-assistance-development-climate-
resilience-policy-and-strategy-and-drought

69  UNDP (2015). Moçambique abre uma nova classificação orçamental sobre as alterações climáticas. https://www.unpei.org/mozambique-opens-up-a-
new-budget-classification-on-climate-change-2/

70 Boniato Studio (n.d). Moçambique abre uma nova classificação orçamental sobre as alterações climáticas. thttps://www.boniato.studio/public-
expenditure-in-mozambique

71 Economics Online (2021). https://www.economicsonline.co.uk/Global_economics/Remittances.html

72 World Bank (2020). Remessas Pessoais Recebidas (Dólares Americanos actuais-Moçambique) - https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.
CD.DT?end=2010&locations=MZ&start=2000
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É difícil avaliar o grau de requalificação necessário e as ne-

cessidades de formação dos diferentes actores do sector 

financeiro sem uma avaliação sólida das necessidades. A 

informação recolhida através de entrevistas com o Banco 

de Moçambique, Idea Lab, Banco Mundial, Associação 

de Seguradoras de Moçambique, e outros, sugere que o 

nível de conhecimento e capacidade no que diz respeito 

às finanças verdes e aos aspectos acima enumerados é 

bastante básico. “Os bancos dentro de Moçambique têm 

conhecimentos limitados sobre finanças verdes e como 

promovê-las” - entrevistado pelas partes interessadas 

como parte desta avaliação. Existe uma clara necessidade 

de desenvolvimento de capacidades para fazer progredir 

as finanças verdes.. 

3.5 Situação das actividades ambientais, 
sociais e de governação no sector 
bancário

Discussões com o Banco de Moçambique, a Associação 

Bancária de Moçambique, e dois bancos internacionais 

que operam em Moçambique, juntamente com avaliações 

bibliográficas, revelam que a integração e a elaboração de 

relatórios ambientais, sociais e de governação (ESG) em 

vários bancos em Moçambique tem sido pouco desenvolvi-

da. Embora os bancos estejam conscientes das preocu-

pações globais e de uma mudança no sentido da sustent-

abilidade, não compreendem como integrar os ESG nas 

suas operações e mitigar os riscos dos ESG. Também não 

existe um quadro político global que exija a integração dos 

ESG. As poucas entidades bancárias que integram visivel-

mente os ESG são bancos internacionais ou da África sub-

saariana que estão mandatados para o fazer a partir das 

suas sedes no estrangeiro. Um exemplo é o ABSA Bank 

Limited que tem a sua sede em Joanesburgo. O ABSA 

Moçambique adoptou novas políticas de sustentabilidade 

em 2020, as quais têm vindo a implementar em 2021. O 

banco, contudo, ainda destaca desafios como os custos de 

integração dos ESG, por exemplo, na revisão de processos, 

procedimentos e relatórios, bem como na mitigação do 

risco dos ESG. É provável que os factores de custo estejam 

a desencorajar outros bancos de incorporar os ESG.

A falta de alinhamento com iniciativas internacionais está 

também a contribuir para o baixo nível de integração e 

de relatórios dos ESG no sector bancário moçambica-

no. Por exemplo, Moçambique não é membro da Rede 

Bancária Sustentável (SBN), uma comunidade voluntária de 

agências reguladoras do sector financeiro e associações 

bancárias de mercados emergentes empenhadas em fazer 

avançar o financiamento sustentável com as melhores 

práticas internacionais. Os dois objectivos globais dos 

membros da SBN são a melhoria da gestão de riscos dos 

ESG (incluindo a divulgação dos riscos climáticos) e o 

aumento dos fluxos de capital para actividades verdes.73 

Outro exemplo é a adopção dos Princípios do Equador, um 

quadro de gestão de risco que pode ser adoptado pelas 

instituições financeiras e bancárias para identificar, avaliar 

e gerir os riscos ambientais e sociais ao financiar projectos, 

clientes e investimentos. Apenas bancos estrangeiros em 

Moçambique, como o ABSA e o Standard Bank, adoptaram 

estes princípios.74

O baixo nível geral de consciência sobre a importância e os 

meios para integrar e informar sobre os ESG pode poten-

cialmente ser remediado por quatro estratégias principais: 

• Um ambiente regulamentar favorável à criação de uma 

estrutura subjacente para a integração dos ESG. A in-

vestigação indica que a obrigatoriedade de divulgação 

dos ESG através de políticas e regulamentação 

aumenta o número de entidades que reportam sobre 

os ESG; contudo, isto não aumenta necessariamente a 

qualidade dos dados dos ESG.75 

• Apoiar e reforçar entidades reguladoras importantes no 

sector bancário, como a Associação Moçambicana de 

Banqueiros e o Banco de Moçambique, para apoiar os 

seus membros na integração dos ESG. 

• Apoiar as entidades reguladoras para se alinharem 

ou aderirem a iniciativas e movimentos internaciona-

is que apoiam a integração dos ESG. A Associação 

Moçambicana de Bancos poderia, por exemplo, aderir 

à Rede Bancária Sustentável ou apoiar bancos locais 

na adopção dos princípios do Equador ou aderir aos 

Princípios para o Investimento Responsável. O apoio 

das entidades reguladoras, como indicado nas duas 

etapas acima, é necessário porque a investigação da 

Corporação Financeira Internacional indica que os 

bancos tendem a tomar as suas sugestões dos regula-

dores bancários.76 

• A criação da capacidade humana necessária dentro 

do sector financeiro e bancário para integrar e reportar 

sobre os ESG. O reforço da capacidade humana é fun-

damental para produzir informação comparável de alta 

qualidade sobre os ESG. 

73 Rede Bancária Sustentável: Ambição necessária: Como os países de baixos rendimentos estão a adoptar finanças sustentáveis para enfrentar a pobreza, as 
alterações climáticas e outros desafios urgentes (2020).  

74 https://equator-principles.com/members-reporting/

75 P. Krueger, Z. Sautner, D.T.Tang, R.Zhong, (2021) Os efeitos da divulgação obrigatória dos ESG em todo o mundo.

76 IFC (2018), Elevação de 23 triliões de dólares. Bancos e mercados de capitais ecológicos para o crescimento.  . 

https://equator-principles.com/members-reporting/


Uma Avaliação do Setor Financeiro e do Cenário da Política de Finanças Verdes em Moçambique

27

Avaliação do panorama de políticas em 
Moçambique

A relevância das finanças verdes está a crescer rap-

idamente à medida que as nações apreciam cada 

vez mais a eficácia do alinhamento dos sistemas 

financeiros com os objectivos de desenvolvimen-

to sustentável. Os sistemas financeiros dos países 

em desenvolvimento desenvolveram-se muito na 

última década, o que incluiu uma maior ênfase 

nas finanças verdes.77 Desenvolver e promulgar 

políticas de finanças verdes é fundamental para 

a implementação dos artigos 7 e 8 do Acordo de 

Paris sobre alterações climáticas, que esboçam os 

esforços acordados para “aumentar a capacidade 

de adaptação, reforçar a resiliência e reduzir a vul-

nerabilidade às alterações climáticas, bem como 

evitar, minimizar e enfrentar as perdas e danos 

associados aos seus efeitos adversos”.78 

As finanças verdes podem ser efectivamente 

promovidas através:79  

• Alterações intencionais no quadro regulamentar 
de um país.

• Aumentar o financiamento de diferentes sectores.

• Harmonizar os incentivos financeiros.

• Aumentar o investimento em tecnologias limpas e 
ecológicas.

• Aumentar a utilização de obrigações verdes.

• Alinhar a tomada de decisões de financiamento com as 
dimensões ambientais dos Objectivos de Desenvolvi-
mento Sustentável.

4.2 Políticas, estratégias e planos 
abrangentes e relevantes 

Moçambique reconhece que os desafios das alterações 

climáticas precisam de ser enfrentados através de instru-

mentos políticos para alcançar o desenvolvimento suste-

ntável. A Constituição moçambicana orienta o Estado a 

promover iniciativas que, entre outras coisas, assegurem 

a conservação e protecção do ambiente.80 Moçambique é 

signatário do Acordo de Paris sobre alterações climáticas, 

e o país ratificou anteriormente tratados como a Con-

venção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações 

Climáticas, o Protocolo de Quioto, e convenções para 

a protecção da diversidade biológica, desertificação, 

espécies ameaçadas, resíduos perigosos, a lei do mar, 

protecção da camada de ozono, poluição por navios e 

zonas húmidas.81 O país tem um quadro político e regula-

mentar que tem em conta a sustentabilidade, e tem sido 

reconhecido pelos seus esforços para liderar o crescimen-

to verde.82  Sem dúvida, um dos principais facilitadores 

da transformação da economia de Moçambique numa 

economia verde é através de políticas apropriadas e, como 

tal, o papel de uma política de capacitação, o quadro não 

pode ser subestimado.83  

A Figura 11 resume o quadro político existente em 

Moçambique, tal como é discutido mais detalhadamente 

a seguir.

4.1 Visão geral do papel da política na promoção das finanças verdes

77 77 Programa das Nações Unidas para o Ambiente. (2016). Finanças Verdes para os Países em Desenvolvimento: Necessidades, Preocupações e 
Inovações. https://www.unep.org/resources/report/green-finance-developing-countries-needs-concerns-and-innovations   

78 Klaus Prochaska, et al.,(2019). Finanças verdes inclusivas: Um Inquérito sobre A Paisagem da Política: Aliança para a Inclusão Financeira. https://www.
afi-global.org/sites/default/files/publications/2019-06/AFI_IGF_report_AW_digital_1.pdf 

79 Programa das Nações Unidas para o Ambiente (n.d). Financiamento Verde. https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/
supporting-resource-efficiency/green-financing

80 O Governo de Moçambique. (2018) A Constituição da República de Moçambique.http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC117331/ 

81 Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento. (2015). Transição para o Crescimento Verde em Moçambique: Revisão da Política e Recomendações 
para Acção. https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Transition_Towards_Green_Growth_in_Mozambique_-_
Policy_Review_and_Recommendations_for_Action.pdf 

82 Conferência Rio + 20 ( 21 de Junho de 2012). Moçambique surge como uma Economia Verde na Rio+20 http://static1.1.sqspcdn.com/
static/f/1058662/19736235/1344262747443/rio20_mozambiquegreeneconomy.pdf?token=gShOAfxZ0fxV8gEp8XysN0s0K4E%3D

83 United Nations Environmental Programme .(2015) . Green Economy Fiscal Policy Scoping Study: Mozambique. https://www.greengrowthknowledge.
org/research/green-economy-fiscal-policy-scoping-study-mozambique
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4.2.1 O Roteiro da Economia Verde (GER)

Em 2012, o Governo de Moçambique, juntamente com os 

principais parceiros de desenvolvimento, lançou o roteiro da 

economia verde (RGE) para cimentar a sua agenda de desen-

volvimento sustentável.84 Este roteiro foi o resultado de um 

processo de avaliação ambiental estratégica que incluiu a 

participação dos governos do Quénia e da Tanzânia.85  Tal 

como preconizado no roteiro, Moçambique pretende tornar-se 

“um país de rendimento médio inclusivo até 2030, baseado na 

protecção, restauração e utilização racional do capital natural 

e dos seus serviços ecossistémicos, para garantir um desen-

volvimento sustentável, inclusivo e eficiente, dentro dos limites 

planetários”.86  Os objectivos do roteiro são os seguintes:

• Assegurar um crescimento económico sustentável que seja 
resistente às alterações climáticas.

• Assegurar a restauração e protecção dos bens do ecoss-
istema em benefício das gerações presentes e futuras.

• Garantir a equidade social na distribuição dos benefícios 
do capital natural e dos seus serviços ecossistémicos.

• Explorar oportunidades de desenvolvimento que conduzam 
à redução da pobreza e fomentem a criação de empregos 
verdes dignos e a restauração do ambiente, bem como o 
acesso a tecnologias limpas.

O roteiro da economia verde visa ajudar a integrar os 

objectivos da economia verde na Estratégia Nacional de 

Desenvolvimento 2015-2035 do país.87 O roteiro proporcio-

na um caminho para uma economia verde, fornecendo uma 

avaliação dos desafios específicos e das lacunas sectoriais 

que precisam de ser abordados.

4.2.2 Plano de Acção da Economia Verde e Tabela 
Integrada de Implementação  

Para implementar e operacionalizar o roteiro da economia 

verde, o governo de Moçambique preparou ainda um Plano 

de Acção de Economia Verde e uma Tabela de Integrada 

Implementação.88 O Plano de Acção de Economia Verde foi 

aprovado em 2013 e identifica três pilares como principais 

pontos de entrada para a política de economia verde em 

Moçambique:89  

FIGURA 11: 
Uma visão geral das políticas 
existentes em Moçambique de 
relevância para as finanças verdes

84 Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento. (2015). Transição para o Crescimento Verde em Moçambique: Revisão da Política e Recomendações para Acção. https://
www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Transition_Towards_Green_Growth_in_Mozambique_-_Policy_Review_and_Recommendations_
for_Action.pdf

85 Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento. (2015). Transição para o Crescimento Verde em Moçambique: Revisão da Política e Recomendações para Acção. https://
www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Transition_Towards_Green_Growth_in_Mozambique_-_Policy_Review_and_Recommendations_
for_Action.pdf

86 Governo de Moçambique. (2011). Roteiro da Economia Verde, p.24.

87 John K, Peter S and Bernama. (21 de Outobro de 2013) Na sequência do lançamento da Economia Verde de Moçambique.https://wwf.panda.org/wwf_news/?211633/
Mozambique-Government-Approves-2013-2014-Action-Plan-For-Green-Economy 

88 Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento. (2015). Transição para o Crescimento Verde em Moçambique: Revisão da Política e Recomendações para Acção. https://
www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Transition_Towards_Green_Growth_in_Mozambique_-_Policy_Review_and_Recommendations_
for_Action.pdf

89 Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento. (2015). Transição para o Crescimento Verde em Moçambique: Revisão da Política e Recomendações para Acção. https://
www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Transition_Towards_Green_Growth_in_Mozambique_-_Policy_Review_and_Recommendations_
for_Action.pdf

Políticas abrangentes

Roteiro Económico Verde
(2012)

Políticas do Setor de 
Energia

Estratégia para o desenvolvimento de novos e renováveis 
energias (2011-2025), as energias fora da rede e renováveis 
estratégia, 2012, Estratégia de Energia Empresarial 2019.

O plano de ação de agricultura inteligente para 
o clima 2015-2020 e o plano estratégico para o 
desenvolvimento do setor agrícola (PEDSA) 2011-2020.

A Estratégia Nacional e Plano de Ação de Biológicas
Diversidade de Moçambique (2015-2035), REDD + 
Estratégia Nacional 2016

The National Water Policy 1995,The National 
Strategy for Urban Waste Management 2012.

Segundo Plano Estratégico de Desenvolvimento do 
Turismo (SPDTM II) (2015-2024)

Plano de Ação da Economia 
Verde (GEAP) (2013)

Políticas do Setor Agrícola

Políticas de biodiversidade

Água e lixo
Políticas de gerenciamento

Políticas do Setor de 
Turismo

Plano de Ação da Economia 
Verde (GEAP) (2013)

Mudança Climática Nacional
Adaptação e Mitigação
Estratégia 2013-2025 

(NCAAMS)

Políticas específicas do setor
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TABELA 7: EXEMPLOS DE INSTRUMENTOS DE FINANÇAS VERDES DISPONÍVEIS ATRAVÉS DO PLANO DE ACÇÃO DA ECONOMIA VERDE (GEAP)

MEDIDA OU 
FERRAMENTA CONTEXTO

Plataforma Online 
de Conhecimento 
sobre Economia 
Verde

O GEAP contempla o desenvolvimento de um portal público na Internet domiciliado no Instituto Nacional de 
Estatística. Este portal partilha informações e oportunidades com empresários e outros intervenientes cívicos, 
troca as melhores práticas nacionais e internacionais, aumenta a sensibilização e comunica o progresso ao 
público. Esta plataforma, se utilizada eficazmente, pode ser fundamental para apresentar oportunidades de 
investimento verde para os investidores.

Consciencialização 
pública

O GEAP encarrega o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER) de implementar um 
programa para melhorar a sensibilização do público para o crescimento verde e a gestão dos recursos naturais, 
incluindo a divulgação televisiva e radiofónica junto das comunidades locais. O MITADER e o Ministério da 
Educação e Desenvolvimento Humano devem coordenar a integração gradual destes conceitos no sistema 
educativo. A criação generalizada de consciência sobre o crescimento verde prevista pelo GEAP é importante 
para atrair investimentos verdes mesmo a nível das bases.

Avaliação 
Ambiental e Social 
Estratégica 

O GEAP também nota a possibilidade de utilizar Avaliações Estratégicas Ambientais e Sociais (SESAs) como 
instrumento para avaliar alternativas políticas e estruturar o diálogo. Neste processo, as SESAs podem ser 
utilizadas para fornecer informações sobre projectos verdes, identificar como melhorar as instituições que 
desempenham um papel-chave nas finanças verdes e ser instrumentais na abordagem das principais tendências 
das finanças verdes.

Quadro de 
Medição de 
Desempenho e 
Indicadores

O Sistema de Contas Nacionais de Moçambique baseia-se no produto interno bruto (PIB) como principal 
medida de progresso. No entanto, o PIB é agora amplamente reconhecido como uma medida insuficiente de 
desenvolvimento. Por conseguinte, o GEAP apela a um processo pelo qual o governo seleccione (a) um painel de 
três indicadores nacionais adicionais de economia verde, e (b) metas para medir o progresso social, ambiental, 
e económico de forma mais holística. O desenvolvimento de outros indicadores de desempenho será importante 
para avaliar o crescimento económico verde do país.

Monitoria e 
Avaliação 

O GEAP planeia estabelecer Observatórios de Desenvolvimento (DOs) para monitorizar e avaliar a implementação 
do plano. O Ministério do Planeamento e Desenvolvimento irá liderar o estabelecimento dos DOs. Os DOs 
complementam a informação dos mecanismos de monitorização e avaliação existentes a nível nacional e 
sectorial e poderão ter de se ajustar gradualmente para responder aos novos desafios e oportunidades 
apresentados por uma economia verde.

90 Governo de Moçambique (2012).  Plano de Acção da Economia Verde 2012-2014.

91 Governo de Moçambique (2012).  Plano de Acção da Economia Verde 2012-2014.

92 Governo de Moçambique (2012).  Plano de Acção da Economia Verde 2012-2014.

 Infra-estruturas sustentáveis: Energia, transportes, 

água, irrigação, saneamento, assentamentos 

humanos, e cidades.

 Utilização eficiente e sustentável dos recursos 
naturais: Terra, agricultura, silvicultura, turismo, 

áreas de conservação, pescas, e recursos minerais.

 Reforço da resiliência e adaptabilidade: Redução 

do risco de catástrofes, educação, emprego, saúde 

e população, paridade de género e empoderamento 

das mulheres.

O Plano de Acção da Economia Verde contém in-

strumentos de finanças verdes bem elaborados que 

contribuirão para a integração de finanças verdes em 

Moçambique. Por exemplo, o plano destaca:  

• Que as ligações entre empresas de microfi-

nanças e pequenos produtores comerciais foram 

modeladas e testadas com sucesso.90  

• A existência de um produto inovador de microsse-

guro indexado ao clima lançado no país como uma 

parceria entre uma instituição financeira e uma 

instituição local de formação agrícola.91 Este mi-

crosseguro indexado ao clima ajuda a assegurar 

que os agricultores recebam pagamentos durante 

as épocas de seca severa a meio da estação.92 

O plano promove a replicação de modelos de mi-

crofinanças e destaca a sua importância no apoio 

aos pequenos agricultores. Defende a emissão de 

incentivos fiscais para os mineiros artesanais e de 

pequena escala para os encorajar a participar em 

práticas ambientais, de saúde e de segurança, e, mais 

amplamente, recomenda a criação de um fundo de 

implementação da economia verde como estratégia de 

preparação e de resiliência. Este fundo pode financiar 

investimentos tais como esquemas de seguro de 

colheitas para pequenos produtores e serviços de 

saúde e protecção social para os mais vulneráveis.
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O Plano de Acção de Economia Verde fornece um 

guião importante para Moçambique quando o país 

se depara com oportunidades de desenvolvimento a 

partir da exploração dos recursos naturais. Oportuni-

dades como estas podem gerar receitas para o país, 

mas criar desafios de sustentabilidade.93 Com o plano 

a reconhecer vários mecanismos de financiamento 

verde, Moçambique está bem posicionado para se 

tornar uma economia mais inclusiva e mais verde.

4.2.3 Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento, 2015-2035 

A Estratégia Nacional de Desenvolvimento (2015-

2035) prevê a criação do Banco de Desenvolvimento 

de Moçambique, dedicado à capacitação do sector 

empresarial nacional. Este banco seria também a insti-

tuição pública encarregada de assegurar o reembolso 

dos créditos e a sustentabilidade dos projectos. O 

banco ajudaria a garantir fundos para iniciativas e ac-

tividades verdes e, ao fazê-lo, progredir nas finanças 

verdes no país.

A Estratégia Nacional de Desenvolvimento também 

cria um Fundo Soberano de Moçambique baseado em 

receitas e rendimentos adicionais da exploração de 

recursos minerais e de hidrocarbonetos. As principais 

funções do fundo seriam garantir a exploração sus-

tentável dos recursos naturais e assegurar recursos 

financeiros para projectos estratégicos no país. Não é 

claro se o fundo, tal como proposto na estratégia, foi 

criado, no entanto, o fundo ajudaria no financiamento 

de projectos de desenvolvimento sustentável.

4.2.4 Estratégia Nacional de Adaptação e 
Mitigação das Alterações Climáticas, 
2013-2025 

A Estratégia Nacional de Adaptação e Mitigação das 

Alterações Climáticas (2013-2025) reconhece que 

as alterações climáticas têm origem em actividades 

humanas que giram em torno da agricultura terrestre 

e outras alterações do uso do solo, tratamento de 

resíduos e processos de produção, tais como a 

queima de combustíveis fósseis. A estratégia salienta 

que a luta contra as alterações climáticas envolverá 

a acção colectiva de diferentes actores e partes in-

teressadas.94 O objectivo da estratégia é estabelecer 

directrizes de acção para aumentar a resiliência nas 

comunidades e na economia nacional. Isto inclui a 

redução dos riscos climáticos, a promoção do desen-

volvimento com baixo teor de carbono e a promoção 

de uma economia verde através da integração da 

adaptação e mitigação no planeamento sectorial e 

local.

Os objectivos da estratégia são os seguintes:  

 Desenvolver a capacidade de mobilizar recursos 

financeiros e tecnológicos e gerir e implementar 

respostas adequadas às alterações climáticas.

 Construir a resiliência e a adaptação.

 Prosseguir um futuro com baixo teor de carbono 

através da participação a todos os níveis, formação 

e promoção da transferência de tecnologia

Estes objectivos proporcionam uma via para a 

promoção do financiamento verde no país, ao mesmo 

tempo que defendem o reforço da capacidade 

necessária para mobilizar recursos financeiros e tec-

nológicos relevantes. 

4.3 Análise sectorial das políticas, 
planos e estratégias relevantes 

4.3.1 Serviços financeiros  

Moçambique não tem políticas explícitas que 

mandatam ou incentivem especificamente as insti-

tuições bancárias locais e outras instituições finan-

ceiras chave para financiar projectos sustentáveis. O 

investimento em actividades verdes em Moçambique 

é largamente financiado pelo Governo e por finan-

ciamentos multilaterais. Este financiamento visa ac-

tividades que apoiam as políticas governamentais, 

particularmente no desenvolvimento de capacidades 

e projectos-piloto.95 Não há registos públicos ou 

informação disponível sobre os fluxos de financia-

mento verde em Moçambique. 

Moçambique enfrenta uma pressão fiscal atribuída 

a elevadas despesas salariais e ao aumento dos 

custos de serviço das suas dívidas.96 Em 2016, foi 

noticiado que o financiamento dos doadores tinha 

diminuído devido à elevada dívida pública do país.97 

93 Lewis, Z. A., & Kimenyi, M. (2016). Gestão dos Recursos Naturais para o Desenvolvimento na África Oriental: Examinando Questões Chave com 
o Relatório do Roteiro dos Descobrimentos de Petróleo e Gás Natural da Região. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/
Managing-Natural-Resources-for-Development-in-East-Africa.pdf

94 GoM , Estratégia Nacional de Adaptação e Mitigação Climática, 2013-2025.      

95 Kemal Vaz et al., . (2011). Green Investments in Mozambique. Bank of Mozambique. https://energypedia.info/images/b/b2/EN-Green_Investments_
in_Mozambique-Kemal_Vaz%3B_et._al..pdf

96 Banco Africano de Desenvolvimento.(2018). Perspectivas Económicas Africanas. https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-
Documents/country_notes/Mozambique_country_note.pdf

97 Banco Africano de Desenvolvimento .(2018). Perspectivas Económicas Africanas.  https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/
Generic-Documents/country_notes/Mozambique_country_note.pdf

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Managing-Natural-Resources-for-Development-in-East-Africa.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Managing-Natural-Resources-for-Development-in-East-Africa.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/country_notes/Mozambique_country_note.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/country_notes/Mozambique_country_note.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/country_notes/Mozambique_country_note.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/country_notes/Mozambique_country_note.pdf
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98 Banco Africano de Desenvolvimento.(2021). https://www.afdb.org/en/countries/southern-africa/mozambique/mozambique-economic-outlook 

99 99Cruz, A. S., Ferreira, I. A., Flentø, J., & Tarp, F. (2011). Desenvolvimento económico e instituições Moçambique a uma bifurcação na estrada: um 
diagnóstico institucional .Capítulo 13 Síntese e recomendações políticas. https://igmozambique.wider.unu.edu/sites/default/files/Publication/MOZ%20
Cruz%20et%20al.%20Chapter%2013.pdf 

100 República de Moçambique. (2011). Estratégia para o Desenvolvimento das Energias Novas e Renováveis 2011-2025. https://www.climate-laws.org/
geographies/mozambique/policies/strategy-for-new-and-renewable-development-2011-2025 

101 Governo de Moçambique.(2017). Relatório de Pré-Avaliação do Sector Energético de Moçambique, ao abrigo dos Princípios da Carta Internacional 
da Energia e do Tratado da Carta da Energia.

102  Banco Mundial . (2015). Nota sobre a Política do Sector Energético de Moçambique.https://documents1.worldbank.org/curated/
en/135711468180536987/ACS17091-REVISED-PUBLIC-Mozambique-Energy-Sector-Policy-Note.pdf

103 June, R. (2018). African Development Bank Mozambique Country Strategy Paper 2018 -2022 Supporting Mozambique Towards The High5s. June 
2018

104 June, R. (2018). African Development Bank Mozambique Country Strategy Paper 2018 -2022 Supporting Mozambique Towards The High5s. June 
2018

105 Growth Institute. (2018).  Avaliação do Potencial de Crescimento Verde, Relatório do País Moçambique. https://gggi.org/report/green-growth-
potential-assessment-mozambique-country-report/

106 Zorrilla-Miras, P., Mahamane, M., Metzger, M. J., Baumert, S., Vollmer, F., Luz, A. C., ... & Grundy, I. M. (2018). Conservação ambiental e benefícios 
sociais da produção de carvão vegetal em Moçambique. Economia Ecológica, 144, 100-111. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0921800916312915 

107 Global Green Growth Institute. (2018).  Green Growth Potential Assessment, Mozambique Country Report. https://gggi.org/report/green-growth-
potential-assessment-mozambique-country-report/ 

108 República de Moçambique. (2011). Estratégia para o Desenvolvimento de Energias Novas e Renováveis 2011-2025. https://www.climate-laws.org/
geographies/mozambique/policies/strategy-for-new-and-renewable-development-2011-2025

Estas dívidas limitam o orçamento do país e oferecem 

oportunidades limitadas para estimular o crescimento 

do sector privado.98  

A integração de finanças verdes no país exigirá também 

a alfabetização financeira, uma vez que a grande maioria 

da população moçambicana é constituída por pobres 

rurais que estão actualmente excluídos financeira-

mente.99 Há necessidade de políticas e estratégias rel-

acionadas com o financiamento verde para promover a 

alfabetização financeira como parte da abordagem de 

aspectos como o acesso ao crédito ou o desenvolvi-

mento de produtos que melhorem o bem-estar, como 

os seguros climáticos.

4.3.2 Energia

Moçambique possui uma gama de recursos renováveis 

incluindo, solar, biomassa e hidroeléctrica. A energia 

hídrica é a principal fonte de energia no país.100 Embora 

a política oficial reconheça o potencial das energias 

renováveis e apoie a utilização de energia limpa, 

nenhuma regulamentação ou legislação específica apoia 

directamente a utilização de energias renováveis.101 A 

falta de legislação específica sobre energia renovável 

significa que há oportunidades perdidas para assegurar 

um maior investimento em energia renovável. 

O sector energético moçambicano enfrenta três grandes 

desafios, nomeadamente o fornecimento fiável e 

eficiente de energia, a capacidade de produção e 

transmissão e o acesso à electricidade.102 Estes desafios 

são exacerbados pelo monopólio da produção e dis-

tribuição de energia pela empresa nacional de energia 

em Moçambique, o que torna difícil para o sector 

privado investir em iniciativas verdes.103 O mercado 

fora da rede é também dominado por uma agência 

governamental (o fundo de energia para Moçambique) 

que detém o monopólio sobre toda a cadeia de valor, 

desde a concepção até à implementação. Embora o país 

tenha aumentado o acesso à electricidade para a sua 

população rural, a entrada do sector privado permitiria 

uma maior inovação e eficiência.104

Apesar deste contexto, Moçambique tem políticas em 

vigor para incentivar o sector privado a produzir energia 

renovável, incluindo:105

Estratégia para o Desenvolvimento de Energias 
Novas e Renováveis 2011-2025

O motor do desenvolvimento desta estratégia foi o vasto 

e ainda não totalmente explorado recurso energético 

em Moçambique, incluindo gás, biomassa agrícola e 

energia hidroeléctrica, e o facto de o país ter 80% da de-

pendência da biomassa de madeira como fonte de com-

bustível.106 Há oportunidades para aumentar o acesso 

à energia limpa em Moçambique. A estratégia delineia 

directrizes para o desenvolvimento do fornecimento de 

energia renovável, fora da rede e dentro dela. Os seus 

objectivos são os seguintes:

• Aumentar o acesso a energia de qualidade derivada 

de fontes renováveis.

• Desenvolver a utilização de tecnologia para aproveitar 

as fontes renováveis de energia.

• Promover os investimentos públicos e privados em 

energias renováveis.

Estes objectivos foram desenvolvidos no entendimento 

de que as barreiras financeiras são os impedimentos 

mais significativos aos projectos de energias renováveis 

em Moçambique, levando a um processo de desenvolvi-

mento de projectos e investimento mais lento.107, 108 Para 

fazer face a este constrangimento, a estratégia delineia 

várias medidas destinadas a aumentar o apetite do in-

vestimento no sector das energias renováveis, algumas 

das quais são discutidas abaixo:

https://www.afdb.org/en/countries/southern-africa/mozambique/mozambique-economic-outlook
https://igmozambique.wider.unu.edu/sites/default/files/Publication/MOZ%20Cruz%20et%20al.%20Chapter%2013.pdf
https://igmozambique.wider.unu.edu/sites/default/files/Publication/MOZ%20Cruz%20et%20al.%20Chapter%2013.pdf
https://www.climate-laws.org/geographies/mozambique/policies/strategy-for-new-and-renewable-development-2011-2025
https://www.climate-laws.org/geographies/mozambique/policies/strategy-for-new-and-renewable-development-2011-2025
https://documents1.worldbank.org/curated/en/135711468180536987/ACS17091-REVISED-PUBLIC-Mozambique-Energy-Sector-Policy-Note.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/135711468180536987/ACS17091-REVISED-PUBLIC-Mozambique-Energy-Sector-Policy-Note.pdf
https://gggi.org/report/green-growth-potential-assessment-mozambique-country-report/
https://gggi.org/report/green-growth-potential-assessment-mozambique-country-report/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800916312915
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800916312915
https://gggi.org/report/green-growth-potential-assessment-mozambique-country-report/
https://gggi.org/report/green-growth-potential-assessment-mozambique-country-report/
https://www.climate-laws.org/geographies/mozambique/policies/strategy-for-new-and-renewable-development-2011-2025
https://www.climate-laws.org/geographies/mozambique/policies/strategy-for-new-and-renewable-development-2011-2025
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MEDIDAS PARA AUMENTAR O APETITE DOS INVESTIDORES POR 
PROJECTOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS EM MOÇAMBIQUE

CAIXA 1

 Emissão de incentivos fiscais. Isto deve ser implementado através de uma abordagem de mercado que 

promove activamente a venda de tecnologias de energia fora da rede (incluindo solar) aos clientes. A 

abordagem de mercado é financiada através de créditos comerciais obtidos de iniciativas privadas e ben-

eficiários de incentivos fiscais estabelecidos a partir de fundos governamentais.109 

 Emissão de certificados verdes. Estes certificados devem ser emitidos aos investidores no sector das 

energias renováveis, conferindo certos benefícios ou isenções.

 Realização de uma campanha de consciencialização. Para promover e acelerar os investimentos públi-

cos-privados em recursos renováveis, o governo compromete-se a conduzir uma campanha de divulgação 

da estratégia com a ajuda de instituições financeiras e países activos no sector das energias renováveis.

A estratégia sugere ainda que os mecanismos de finan-

ciamento para o desenvolvimento de tecnologias novas 

e renováveis podem conduzir a créditos para a imple-

mentação de projectos de energias renováveis. Exemplos 

incluem a tecnologia de conversão de energia para micro, 

mini e pequenos projectos. A tecnologia desempenha um 

papel fundamental na redução dos custos associados à 

protecção ambiental através do aumento da eficiência.110   

Embora a estratégia estivesse alinhada para alcançar os 

objectivos de desenvolvimento do milénio, poderia ser 

revista para incorporar os objectivos de desenvolvimento 

sustentável introduzidos em 2015, o que ajudará a mitigar 

os impactos das alterações climáticas sobre os meios de 

subsistência, ao mesmo tempo que procura investimentos 

verdes.

TAELA 8: ESTRATÉGIAS E POLÍTICAS ADICIONAIS NO SECTOR DA ENERGIA EM MOÇAMBIQUE QUE PROMOVEM AS FINANÇAS VERDES. .

Fonte: Relatório de pré-avaliação do sector energético moçambicano ao abrigo do Princípio da Carta Internacional da Energia e do Tratado da Carta da 
Energia111

POLITICA OU ESTRATEGIA OBJECTIVO

A Estratégia Fora da Rede e das Energias 
Renováveis, 2012 

A estratégia prevê a promoção do investimento do sector privado no sector das energias renováveis. 
Defende a criação de uma plataforma de financiamento comercial que irá simplificar os procedimentos 
de candidatura e de concessão de financiamento aos candidatos que pretendam investir em energias 
renováveis.112 Esta estratégia reconhece a importância de ter não só uma plataforma de financiamento 
para as energias renováveis, mas uma plataforma que os potenciais investidores facilmente 
compreendam para impulsionar as finanças verdes em Moçambique.

Política de desenvolvimento das 
energias renováveis aprovada pela 
Resolução do Conselho de Ministros n. 
62/2009 de 14 de Outubro

Promover a prestação de novos serviços energéticos e de qualidade renovável a preços acessíveis, em 
particular nas zonas rurais

Estratégia energética aprovada pela 
Resolução do Conselho de Ministros n. 
9/2009 de 10 de Março

Encoraja o sector empresarial e financeiro a investir na investigação e desenvolvimento de novos 
produtos e tecnologias.

Estratégia Energética de Biomassa, 2012 Reconhece o desenvolvimento de mecanismos de incentivo como a Redução de Emissões por 
Desmatamento e Degradação Florestal (REDD) que é imperativo na mobilização das comunidades rurais 
para se empenharem em práticas de gestão sustentável para a produção de energia da madeira.113 A 
abordagem avançada pela estratégia visa conceder incentivos para encorajar as comunidades rurais a 
utilizar de forma sustentável as fontes de energia da madeira. Mecanismos financeiros como o REDD 
procuram reconhecer o valor monetário dos stocks de carbono nas florestas, encorajando assim o 
desenvolvimento sustentável, uma vez que incentivam as comunidades locais a proteger as florestas.114

109 República de Moçambique. (2011).  Estratégia para o Desenvolvimento das Energias Novas e Renováveis 2011-2025. https://www.climate-laws.org/geographies/mozambique/policies/
strategy-for-new-and-renewable-development-2011-2025 

110 Popp, D. (2012). O papel da mudança tecnológica no crescimento verde. https://www.nber.org/papers/w18506 

111 Anucêncio Bouene,et al., (2015).  Relatório de pré-avaliação do sector energético moçambicano ao abrigo do Princípio da Carta Internacional da Energia e do Tratado da Carta da 
Energia. Ministério dos Recursos Minerais e da Energia de Moçambique.  https://www.asktheeu.org/en/request/4272/response/13791/attach/5/annex%203.pdf 

112 Kemal Vaz et al, (2011). Investimentos Verdes em Moçambique. Banco de Moçambique. https://energypedia.info/images/b/b2/EN-Green_Investments_in_Mozambique-Kemal_
Vaz%3B_et._al..pdf 

113 Governo de Moçambique. (2012).  Estratégia Energética de Biomassa Moçambique.  http://www.fao.org/forestry/energy/catalogue/search/detail/en/c/1307261/#:~:text=The%20
objective%20of%20the%20formulating,lower%20carbon%20energy%20supply%20scenario. 

114 Norman, M., & Nakhooda, S. (2015). O estado das finanças de REDD+. Documento de trabalho do Centro para o Desenvolvimento Global, (378).https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2622743 

https://www.climate-laws.org/geographies/mozambique/policies/strategy-for-new-and-renewable-development-2011-2025
https://www.climate-laws.org/geographies/mozambique/policies/strategy-for-new-and-renewable-development-2011-2025
https://www.nber.org/papers/w18506
https://www.asktheeu.org/en/request/4272/response/13791/attach/5/annex%203.pdf
https://energypedia.info/images/b/b2/EN-Green_Investments_in_Mozambique-Kemal_Vaz%3B_et._al..pdf
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Existem processos legislativos em curso em 

Moçambique para promover a energia limpa 

através de incentivos financeiros que, por sua 

vez, incentivarão os investimentos verdes. Por 

exemplo, no sector dos transportes, o governo 

está a empreender acções para criar legislação de 

licenciamento para estações de gás natural e para 

incentivar a compra de veículos híbridos.115  

4.3.3 Agricultura

Como muitos países africanos, a agricultura 

desempenha um papel importante na economia 

de Moçambique. Pelo menos 80% da população do 

país está envolvida na agricultura.116 A produtividade 

agrícola e os meios de subsistência são, portanto, 

particularmente vulneráveis à crescente frequência 

de fenómenos meteorológicos extremos no país.

Moçambique tem três documentos-chave que 

reconhecem a importância da adaptação às 

alterações climáticas no sector agrícola, nomea-

damente:117 

 Programa Nacional de Adaptação de Acção. 

 Estratégia Nacional para as Alterações 

Climáticas. 

 Plano de Acção para uma Agricultura Inteligente 

Climática.

O Programa de Acção Nacional de Adaptação 

identifica perigos relacionados com o clima 

incluindo cheias, aumento da temperatura, eventos 

climáticos extremos e seca.118 Apesar do recon-

hecimento político dos desafios das alterações 

climáticas, o acesso ao financiamento agrícola 

em Moçambique é injusto e beneficia os médios e 

grandes agricultores em vez dos pequenos agricul-

tores.119 Os obstáculos ao acesso ao financiamento 

para pequenos agricultores incluem requisitos in-

atingíveis sobre garantias, planos de negócios e 

história empresarial.120 Os serviços de empréstimo 

também não priorizam a agricultura inteligente 

em termos de clima, sustentabilidade ou aspectos 

nutricionais, tornando o sector agrícola vulnerável 

às alterações climáticas.121 Estima-se que 97% dos 

agricultores em Moçambique não têm acesso ao 

crédito que os ajudaria a adoptar práticas agrícolas 

sustentáveis.122

Globalmente, há necessidade de políticas no sector 

agrícola em Moçambique para abordar as barreiras 

financeiras que os agricultores enfrentam, e especifi-

camente os pequenos agricultores. Seria eficiente 

incorporar as finanças verdes nessa revisão. As 

finanças verdes podem oferecer soluções, tais 

como produtos de seguros agrícolas. O governo 

deveria considerar a possibilidade de clarificar o 

financiamento de práticas agrícolas sustentáveis 

na sua actualização do Plano Estratégico para o 

Desenvolvimento do Sector Agrícola 2011- 2020.

4.3.4 Resíduos 

Mais de 99% dos resíduos recolhidos em 

Moçambique são depositados em lixeiras não con-

troladas.123 Globalmente, há uma falta de políticas 

de gestão de resíduos amigas do ambiente no país, 

mas têm sido feitos esforços para aumentar a re-

sponsabilidade pela protecção ambiental e pela 

saúde pública. Um exemplo é a regulamentação 

sob a forma do Decreto 79/2017 que entrou em 

vigor a 29 de Dezembro de 2017 e que alarga a 

responsabilidade dos produtores e importadores 

de embalagens. Este regulamento é um passo no 

sentido de minimizar a produção e reciclagem de 

resíduos.124 Prevê-se uma maior regulamentação 

da reciclagem, incluindo uma proibição nacional da 

utilização de sacos de plástico, e uma proibição da 

importação e comercialização de pneus usados.125 

Os incentivos podem desempenhar um papel 

adicional, encorajando os produtores a considerar 

os impactos ambientais na concepção dos seus 

produtos.126  

115 115 Anucêncio Bouene,et al., (2015).  Relatório de pré-avaliação do sector energético moçambicano ao abrigo do Princípio da Carta 
Internacional da Energia e do Tratado da Carta da Energia. Ministério dos Recursos Minerais e da Energia de Moçambique.  https://www.
asktheeu.org/en/request/4272/response/13791/attach/5/annex%203.pdf  

116 Armand, A., Gomes, J. F., & Taveras, I. K. (2019). Gestão do risco agrícola em Moçambique.https://www.theigc.org/wp-content/
uploads/2019/04/Armand-et-al-2019-Final-report.pdf

117 Análise política Segurança alimentar, nutrição, resiliência às alterações climáticas, género e pequenos agricultores, CARE 2017

118 https://www.adaptation-undp.org/projects/mozambique-national-adaptation-programme-action-napa 

119 Análise política Segurança alimentar, nutrição, resiliência às alterações climáticas, género e pequenos agricultores, CARE 2017

120 Banco Mundial, Investimento do Sector Privado para Construir a Resiliência Climática em Moçambique: Apoio aos investimentos de 
adaptação através de intermediários financeiros, (Banco Mundial,2013)

121 Análise política Segurança alimentar, nutrição, resiliência às alterações climáticas, género e pequenos agricultores, CARE 2017

122 Banco Mundial, Investimento do Sector Privado para Construir a Resiliência Climática em Moçambique: Apoio aos investimentos de 
adaptação através de intermediários financeiros, (Banco Mundial,2013)

123 Laurel Colless. (26 November 2020). Moçambique está a transformar o seu sector de gestão de resíduos, apoiado por um financiamento 
catalítico da NCF.  https://www.nordicclimatefacility.com/news/mozambique-transforming-its-waste-management-sector-backed-by-catalytic-
funding-from-ncf 

124 Laurel Colless. (26 November 2020). Moçambique está a transformar o seu sector de gestão de resíduos, apoiado por um financiamento 
catalítico da NCF.  https://www.nordicclimatefacility.com/news/mozambique-transforming-its-waste-management-sector-backed-by-catalytic-
funding-from-ncf

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2622743
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2622743
https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2019/04/Armand-et-al-2019-Final-report.pdf
https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2019/04/Armand-et-al-2019-Final-report.pdf
https://www.adaptation-undp.org/projects/mozambique-national-adaptation-programme-action-napa
https://www.nordicclimatefacility.com/news/mozambique-transforming-its-waste-management-sector-backed-by-catalytic-funding-from-ncf
https://www.nordicclimatefacility.com/news/mozambique-transforming-its-waste-management-sector-backed-by-catalytic-funding-from-ncf
https://www.nordicclimatefacility.com/news/mozambique-transforming-its-waste-management-sector-backed-by-catalytic-funding-from-ncf
https://www.nordicclimatefacility.com/news/mozambique-transforming-its-waste-management-sector-backed-by-catalytic-funding-from-ncf
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Mais de 99% dos 
resíduos recolhidos 
em Moçambique são 
depositados em lixeiras 
não controladas
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A principal política de gestão de resíduos no país 

é a Estratégia Nacional para a Gestão de Resíduos 

Urbanos, 2012. Esta estratégia reconhece os 

desafios no contexto moçambicano, incluindo a falta 

de opções de tratamento de resíduos e questões 

de saúde e segurança criadas por lixeiras a céu 

aberto e aterros controlados (que estão cheios). A 

estratégia também propõe a parceria entre o sector 

público, privado e a sociedade civil para enfrentar os 

desafios da gestão de resíduos no país como uma 

responsabilidade colectiva.

Alguns agentes do sector privado envolveram-se 

em projectos de gestão de resíduos, dada a lacuna 

existente na gestão ambiental. Por exemplo:

• Há um envolvimento do sector privado na recolha 

e tratamento de resíduos em Maputo.127  

• Projectos-piloto como os Eco Points e os 

esquemas de compostagem e reciclagem pa-

trocinados pela cidade de Maputo estão a ser 

levados a cabo. 

• Novos actores como a EnvironServe, uma 

empresa especializada na gestão de resíduos e 

na promoção de uma economia circular em África 

estão a começar a entrar no mercado.128  

4.3.5 Biodiversidade e Conservação do 
Ecossistema 

Estratégia Nacional e Plano de Acção da Diversi-
dade Biológica de Moçambique (2015-2035) 

A missão desta estratégia é “assegurar a 

conservação da biodiversidade através da 

integração, formação, financiamento e reforço 

de fortes parcerias entre os diferentes sectores 

da sociedade”. A estratégia delineia uma série 

de objectivos, incluindo o Objectivo 20 que visa 

reforçar as parcerias internacionais e nacionais, 

estabelecer mecanismos de financiamento 

inovadores e apoiar a biodiversidade até 2020. 

A Estratégia é, contudo, omissa quanto à forma 

como este objectivo, que é relevante para o finan-

ciamento da biodiversidade e, por conseguinte, 

para o financiamento verde, deve ser alcançado.

Estratégia Nacional REDD+,2016

Esta estratégia foi desenvolvida através de uma 

subvenção emitida pelo Mecanismo de Parceria 

para o Carbono Florestal do Banco Mundial para 

ajudar o país a assegurar a gestão sustentável das 

suas florestas.129 A estratégia visa promover o desen-

volvimento sustentável, a resiliência às alterações 

climáticas e assegurar um desenvolvimento rural 

integrado centrado nas florestas, na agricultura e 

na energia.130 Os desafios enfrentados por REDD+ 

em Moçambique são numerosos e incluem dados 

insuficientes sobre desflorestação e degradação 

florestal no país, e uma falta de capacidade humana 

e de capital adequado.131 Para aumentar a implemen-

tação da estratégia, são necessárias medidas fiscais 

orientadas para a capacitação..

4.3.6 Água

Política Nacional da Água, 1995

A política delineia os principais objectivos e 

princípios para o sector da água: 

(i) reduzir o envolvimento do governo nacional; e 

(ii) aumentar a participação do sector privado.132 
A política não articula a forma como estes 
objectivos devem ser alcançados e, ao fazê-lo, 
cria espaço para uma utilização insustentável dos 
recursos hídricos.

O sector da água em Moçambique está fortemente 

dependente do financiamento de doadores, sendo 

cerca de 80% do total dos investimentos entre 1995 

e 2005 financiados por doadores.133 Alguns dos 

principais doadores incluem o Banco Mundial, 

125 <https://www.nordicclimatefacility.com/news/mozambique-transforming-its-waste-management-sector-backed-by-catalytic-funding-from-ncf  > accessed 
23 June  2021

126 Pouikli, K. (2020, March). Concretizar o papel da responsabilidade alargada do produtor na legislação e política de resíduos da União Europeia através 
da lente da economia circular. No Fórum do ERA (Vol. 20, No. 4, pp. 491-508). Springer Berlin Heidelberg. https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-
020-00596-9 

127 Da Silva, A. (2020). Os quadros jurídicos, políticos e institucionais que regem os plásticos marinhos em Moçambique. Bona, Alemanha: Centro de Direito 
Ambiental da UICN. 13pp.

128 Gestão de Resíduos EnviroServ. (n.d). https://www.enviroserv.co.za/

129 Banco Mundial.(2015) Zambezi. Programa de Gestão Integrada da Paisagem: Para uma Gestão Florestal Sustentável e Melhoria dos Meios de Vida 
das Comunidades Rurais. https://documents1.worldbank.org/curated/en/921041499661351446/pdf/Mozambique-s-Integrated-Landscape-Management-
Portfolio.pdf 

130 Governo de Moçambique. (2018). O Nível de Emissões de Referência Florestal de Moçambique para a Redução de Emissões por Desflorestação em 
Florestas Naturais. https://redd.unfccc.int/files/2018_frel_submission_mozambique.pdf

131 Sitoe, A., Salomão, A., & Wertz-Kanounnikoff, S. (2012). O contexto de REDD+ em Moçambique: Condutores, agentes e instituições (Vol. 79). 
CIFOR. https://books.google.co.ke/books?hl=en&lr=&id=VeMoBdKmzjIC&oi=fnd&pg=PR3&dq=Sitoe,+Almeida+%26+Salom%C3%A3o,+et.
al.,%27%27The+context+of+REDD%2B+in+Mozambique:+Drivers,+agents+and+institutions.%22+(2012)+&ots=oLsRJbmvXR&sig=MQZIPEahZ4nnVz3XKI_
fOMj1ZnY&redir_esc=y#v=onepage&q=Sitoe%2C%20Almeida%20%26%20Salom%C3%A3o%2C%20et.al.%2C’’The%20context%20of%20REDD%2B%20
in%20Mozambique%3A%20Drivers%2C%20agents%20and%20institutions.%22%20(2012)&f=false 

https://www.nordicclimatefacility.com/news/mozambique-transforming-its-waste-management-sector-backed-by-catalytic-funding-from-ncf
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https://books.google.co.ke/books?hl=en&lr=&id=VeMoBdKmzjIC&oi=fnd&pg=PR3&dq=Sitoe,+Almeida+%26+Salom%C3%A3o,+et.al.,%27%27The+context+of+REDD%2B+in+Mozambique:+Drivers,+agents+and+institutions.%22+(2012)+&ots=oLsRJbmvXR&sig=MQZIPEahZ4nnVz3XKI_fOMj1ZnY&redir_esc=y#v=onepage&q=Sitoe%2C%20Almeida%20%26%20Salom%C3%A3o%2C%20et.al.%2C''The%20context%20of%20REDD%2B%20in%20Mozambique%3A%20Drivers%2C%20agents%20and%20institutions.%22%20(2012)&f=false
https://books.google.co.ke/books?hl=en&lr=&id=VeMoBdKmzjIC&oi=fnd&pg=PR3&dq=Sitoe,+Almeida+%26+Salom%C3%A3o,+et.al.,%27%27The+context+of+REDD%2B+in+Mozambique:+Drivers,+agents+and+institutions.%22+(2012)+&ots=oLsRJbmvXR&sig=MQZIPEahZ4nnVz3XKI_fOMj1ZnY&redir_esc=y#v=onepage&q=Sitoe%2C%20Almeida%20%26%20Salom%C3%A3o%2C%20et.al.%2C''The%20context%20of%20REDD%2B%20in%20Mozambique%3A%20Drivers%2C%20agents%20and%20institutions.%22%20(2012)&f=false
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https://books.google.co.ke/books?hl=en&lr=&id=VeMoBdKmzjIC&oi=fnd&pg=PR3&dq=Sitoe,+Almeida+%26+Salom%C3%A3o,+et.al.,%27%27The+context+of+REDD%2B+in+Mozambique:+Drivers,+agents+and+institutions.%22+(2012)+&ots=oLsRJbmvXR&sig=MQZIPEahZ4nnVz3XKI_fOMj1ZnY&redir_esc=y#v=onepage&q=Sitoe%2C%20Almeida%20%26%20Salom%C3%A3o%2C%20et.al.%2C''The%20context%20of%20REDD%2B%20in%20Mozambique%3A%20Drivers%2C%20agents%20and%20institutions.%22%20(2012)&f=false
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o Banco Africano de Desenvolvimento, o Canadá, 

os Países Baixos, a Suécia e a Suíça.134 As receitas 

colectadas do abastecimento de água nas zonas rurais 

são insuficientes para cobrir os custos de operação 

e manutenção, mas o governo pretende alcançar 

gradualmente a recuperação total dos custos.135 Es-

pecificamente, o governo pretende recuperar os 

custos de investimento a partir de investimentos do 

sector privado.136 Actualmente, o sector da água em 

Moçambique é classificado como um empreendimen-

to de investimento inviável.137 Algumas medidas para 

melhorar esta situação podem incluir melhores políticas 

e incentivos fiscais. Há necessidade do desenvolvi-

mento de uma nova política da água que incorpore 

princípios de ecologização e as actuais realidades con-

textuais em Moçambique. 

4.3.7 Turismo e Hospitalidade

Moçambique contém recursos naturais e culturais 

únicos, tornando o turismo um empreendimento 

económico viável para o país. 138 Estima-se que o sector 

contribua pelo menos 3% para o produto interno bruto 

do país. 139 As políticas actuais, descritas a seguir, são in-

adequadas para abordar as oportunidades de finanças 

verdes.

Segundo Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Turístico (SPDTM II)

A estratégia visa orientar o Ministério do Turismo 

no desenvolvimento do sector do turismo como um 

catalisador fundamental para um rápido crescimento 

económico e criação de emprego durante o período 

de 2015 a 2024.140 Fornece uma estratégia competiti-

va detalhada e um plano de acção para intervenções 

de parceria entre o governo e o sector privado para 

colocar Moçambique como um dos principais destinos-

turísticos em África. . 

Política de Turismo e Estratégia de Implementação 
(2003)

Esta estratégia destaca o desenvolvimento do turismo 

sustentável, a conservação da biodiversidade e a 

preservação dos valores culturais. Precisa de ser ac-

tualizada para reflectir as necessidades actuais, os 

recursos e os avanços globais. Além disso, a lei do 

turismo data de 2004 e pode não reflectir as necessi-

dades actuais, uma vez que o país se coloca como um 

dos principais destinos turísticos em África.. 

Há relatos de que existe uma fraca coordenação entre 

as agências dentro do sector do turismo, o que pode 

reduzir as inovações e os avanços, especialmente entre 

o ministério e as autoridades municipais de turismo. O 

sector também enfrenta insuficiente capacidade insti-

tucional e capacidade de gerir recursos que seriam 

úteis na implementação de planos de turismo suste-

ntável. O sector do turismo em Moçambique oferece 

uma oportunidade de investimento em finanças verdes. 

Embora os quadros legais prevejam o desenvolvimen-

to sustentável, os quadros precisam de ser apoiados 

pela capacidade e intenção de implementar estratégias 

de forma eficaz. Os desenvolvimentos no sector do 

turismo precisam de cumprir a legislação ambiental, 

ao mesmo tempo que incorporam as melhores práticas 

regionais e internacionais.

4.4 Lacunas das políticas e 
oportunidades 

Esta secção apresenta as lacunas das políticas e as 

oportunidades para o avanço das finanças verdes em 

Moçambique. Devido às barreiras financeiras repre-

sentadas nos sectores da energia e da agricultura, e 

ao papel crucial que estes dois sectores desempen-

ham no desenvolvimento da economia de Moçambique 

e na garantia do bem-estar da sua população, esta 

secção centra-se nas lacunas políticas nos sectores 

das finanças, agricultura, e energia.

132 Kemal Vaz et al., . (2011). Investimentos Verdes em Moçambique. Banco de Moçambique. https://energypedia.info/images/b/b2/EN-Green_
Investments_in_Mozambique-Kemal_Vaz%3B_et._al..pdf )

133 Ibid

134 Ibid

135 Ibid

136 Ibid

137 Banco Mundial. (2013). Investimento do Sector Privado para Construir a Resiliência Climática em Moçambique: Apoio aos Investimentos de 
Adaptação através de Intermediários Financeiros.

138 Financial Sector Deepening – Moçambique and Deloite.(2018). Oportunidades de Investimento em Moçambique. http://fsdmoc.com/wp-content/
uploads/2019/04/Investment-Opportunities-in-Mozambique-Tourism-Edition.pdf

139 Financial Sector Deepening – Moçambique and Deloite.(2018). Oportunidades de Investimento em Moçambique. http://fsdmoc.com/wp-content/
uploads/2019/04/Investment-Opportunities-in-Mozambique-Tourism-Edition.pdf 

140 Governo de Moçambique. (2014). Segundo Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo em Moçambique (SPDTM II) - Volume 1: Relatório 
Central-Ministério do Turismo. https://www.biofund.org.mz/wp-content/uploads/2018/12/1543824558-F2227.Latest%20Vol%201%20Revised%20
Summary%20Draft%20Vol%201%20V8%2019%20Jan%202015.Pdf
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TABELA 9: RESUMO DAS LACUNAS PARA PERMITIR FINANÇAS VERDES NAS POLÍTICAS EXISTENTES  

LACUNAS

SECTOR  FINANCEIRO 

1 Moçambique não tem políticas explícitas que mandatam ou incentivem especificamente as instituições bancárias locais e outras 
instituições financeiras chave para financiar projectos sustentáveis.

2 Há falta de um mecanismo estabelecido para fornecer dados sobre os fluxos de finanças verdes em Moçambique, o que seria importante 
na avaliação das necessidades e desenvolvimentos de financiamento. 

3 O sector financeiro não está legalmente mandatado para ter instrumentos que sejam adaptados para promover as finanças verdes.

4 Não há requisitos regulamentares do Banco Central de Moçambique para que os bancos tenham quaisquer directrizes que promovam as 
finanças verdes, tais como directrizes que estabeleçam objectivos de empréstimos verdes.

5 A falta de políticas brandas no sector financeiro demonstra uma auto-regulação limitada nas finanças verdes por parte dos prestadores 
de serviços financeiros.

SECTOR DA ENERGIA 

6
O sector ou mercado fora da rede é dominado por uma agência governamental (FUNAE - O fundo de energia para Moçambique) que tem 
o monopólio de toda a cadeia de valor desde a concepção até à implementação. Enquanto a FUNAE trouxe energia à população rural, a 
entrada de investimento do sector privado permitirá uma maior inovação no sector, que actualmente é mínima.

7 A Empresa Nacional de Energia em Moçambique (EDM) tem o monopólio da produção e distribuição de energia, com um envolvimento 
limitado do sector privado, o que dificulta o envolvimento do sector privado, apesar da necessidade de maiores investimentos verdes.

8
Não existe um quadro legal explícito para o sector das energias renováveis, apesar da política oficial reconhecer o potencial das 
energias renováveis e a necessidade de procedimentos simplificados e de maiores incentivos para encorajar investimentos em energias 
renováveis. 

SECTOR DA AGRICULTURA

9 O financiamento no sector agrícola não é dirigido aos pequenos agricultores, apesar de constituir a maioria dos contribuintes para o 
crescimento agrícola no país.

10 Há falta de mecanismos destinados a promover investimentos agrícolas que reduzam ou travem a desflorestação no país.  

11 Existe geralmente uma falta de priorização para promover investimentos agrícolas inteligentes do ponto de vista climático por parte das 
instituições financeiras. 

LACUNAS TRANSVERSAIS SECTORIAIS

12 Algumas leis/políticas não estão actualizadas e não reflectem o avanço actual em termos de crescimento e tecnologia. 

13 Existe uma falta de colaboração entre os sectores privado e público no desenvolvimento e implementação de políticas.  

14
Existem várias políticas sobre a economia verde com pouca ou nenhuma informação disponível sobre a forma como a implementação 
das políticas está a ser prosseguida, o que geralmente dificulta o controlo da eficácia das políticas verdes na promoção do financiamento 
verde.

TABELA 10: RESUMO DAS OPORTUNIDADES DA POLÍTICA DE FINANÇAS VERDES 

OPORTUNIDADES

1 O Roteiro da Economia Verde (RGE) que já está em vigor fornece objectivos instrumentais relevantes para as finanças verdes que 
diferentes actores poderiam explorar. O governo deve tomar medidas para implementar plenamente o RIC, uma vez que este 
proporciona uma grande oportunidade para conduzir Moçambique rumo a uma economia verde.

2 Ao longo dos anos, o envolvimento das partes interessadas tem sido visto como o roteiro para um envolvimento significativo. A boa 
vontade dos diferentes intervenientes apresenta uma oportunidade para integrar as finanças verdes através do reforço da capacidade 
dos intervenientes e da alavancagem das relações existentes para construir uma acção de colaboração para as finanças verdes.

3 Os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável de 2015 e os últimos avanços tecnológicos oferecem uma oportunidade para alinhar as 
políticas e estratégias de Moçambique, para satisfazer de forma inovadora as necessidades actuais.

4 Moçambique tem políticas, planos e estratégias sectoriais com incidência nas finanças verdes que oferece uma oportunidade para 
mobilizar o compromisso específico do sector privado para realizar o financiamento verde numa base sectorial. 

5 O Governo de Moçambique pode promover a implementação das políticas existentes, encorajando as instituições financeiras e os 
investidores a adoptarem políticas internas não vinculativas que tenham em conta as salvaguardas ambientais e sociais.

6 A falta de directivas ou quadros reguladores globais sobre banca verde representa uma oportunidade para as instituições financeiras em 
Moçambique inovarem abordagens lideradas pelo mercado que são de origem caseira e que promovem as finanças verdes.

7 A implementação efectiva da Estratégia para o Desenvolvimento de Energias Novas e Renováveis 2011-2025 apresenta uma boa 
oportunidade para a condução de finanças verdes inclusivo, uma vez que aborda questões transversais como o género e o HIV/SIDA que 
são cruciais para o desenvolvimento holístico bem sucedido de uma sociedade.



5.1  Resumo dos desafios existentes

 TABELA 11: DESAFIOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS PARA ACELERAR A ADOPÇÃO DE FINANÇAS VERDES EM MOÇAMBIQUE

DESAFIOS PRIMARIOS

1 Falta de um entendimento comum e partilhado das finanças verdes.
• Informação limitada de baixo para cima sobre o estado actual das fontes e fluxos de finanças verdes.
• Falta de uma taxonomia de trabalho doméstico das finanças verdes que se alinhe com definições reconhecidas 

internacionalmente e protocolos de monitorização e relatórios personalizados.
• Falta de conhecimento e conscencialização para orientar o desenvolvimento de políticas, regulamentos e 

estratégias nacionais ou sectoriais de finanças verdes.

2 Falta de competências e capacidade.
• Falta capacidade de recursos humanos, tanto no sector público como no privado, sobre como estabelecer 

sistemas de finanças verdes e operá-los. 
• A falta de competências e capacidade resulta numa falta de progresso no estabelecimento de sistemas e 

processos de finanças verdes.

3 Necessidades concorrentes a nível nacional.
• As finanças verdes não são consideradas uma prioridade pelos decisores políticos porque outras questões são 

vistas como mais urgentes.
• Existem recursos financeiros limitados que podem ser direccionados para o desenvolvimento de sistemas e 

processos de finanças verdes.

4 Ausência de quadros regulamentares nacionais sobre finanças verdes.
• Não existem políticas e legislações sobre finanças verdes, pelo que os esforços feitos pelas partes interessadas 

não são apoiados por quaisquer políticas. Isto torna estes esforços ineficientes.
• As políticas de finanças verdes não estão alinhadas entre diferentes sectores.

5 Falta de compreensão do âmbito e das características do mercado total abordável que necessita de finanças verdes.
• Prevê-se que a assimetria de informação seja um desafio entre investidores e mutuários. Espera-se a falta de 

informação adequada sobre os canais de investimento verdes e a falta de informação sobre os fundos verdes 
disponíveis por parte dos mutuários.

• Existe uma falta de informação sobre carteiras de investimento, ou seja, sectores onde as finanças verdes 
podem e devem ser dirigidas, levando a questões sobre se instrumentos como as obrigações verdes são 
necessários.

DESAFIOS SECUNDÁRIOS

6 Aversão ao risco por parte dos investidores.
• Devido aos riscos mais elevados envolvidos no investimento em finanças verdes e às incertezas de se 

aventurarem numa área onde falta experiência, os investidores podem preferir manter uma abordagem de 
business-as-usual. 

• Mercados financeiros fracos e instáveis conduzem a uma falta de confiança em todas as formas de investimento.
• Os baixos níveis de inclusão financeira levam a que as pessoas mais vulneráveis da sociedade não tenham 

acesso às oportunidades de finanças verdes nas famílias.

7 Falta de instrumentos financeiros verdes adequados.
• Isto inclui obrigações verdes, obrigações azuis, obrigações sociais, obrigações de sustentabilidade, empréstimos 

ligados à sustentabilidade, empréstimos ligados à Governação Social Ambiental, fundos de finanças verdes e 
mercados de carbono.

8 Falta de seguimento e medição dos fluxos financeiros verdes.

9 Falta de uma plataforma financeira verde abrangente.

Com base na avaliação do sector financeiro e do 

panorama político em Moçambique, foram iden-

tificados vários desafios-chave para o progresso 

das finanças verdes. Estes desafios podem ser 

categorizados com base na sua capacidade de 

ter impacto no progresso. Os desafios que rep-

resentam questões fundamentais ou críticas que 

teriam de ser abordadas para acelerar a adopção 

de finanças verdes no país foram categorizados 

como primários. Os desafios que assentam numa 

base adequada, e que podem ser enfrentados após 

a abordagem de questões fundamentais, são classi-

ficados como secundários. A Tabela 11 resume esta 

categorização de desafios.
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Os pilares impulsionadores oferecem princípios 

ou valores que orientarão as acções apropriadas 

para melhorar a adopção de finanças verdes em 

Moçambique. Com base nos desafios primários e se-

cundários identificados, quatro pilares de condução 

foram identificados como sendo adequados para 

informar a definição de soluções. Estes pilares são:

i.  Abordagem da assimetria de informação. Sen-

sibilizar as partes interessadas, caracterizando o 

mercado e o potencial para as finanças verdes, e 

harmonizar a compreensão das finanças verdes. 

ii. Reforço das capacidades. Reforço da 

capacidade dos intervenientes governamentais 

e do sector financeiro em diferentes aspectos 

das operações de finanças verdes, incluindo 

o desenvolvimento de protocolos de monitor-

ização e informação. 

iii. Formulação de políticas. Criação dos quadros 

políticos e orientações relevantes para promover 

um ambiente propício à adopção de finanças 

verdes. 

iv. Apoio à inovação. Desenvolver iniciativas 

e projectos inovadores e financiáveis de 

finanças verdes e criar instrumentos financeiros 

adequados para financiar os projectos.

5.2.1 Abordagem da assimetria de 
informação

Esta avaliação concluiu que existe uma com-

preensão limitada das finanças verdes dentro do 

sector financeiro e em todo o governo. Revisões de 

literatura e entrevistas com as partes interessadas 

revelaram a falta de uma definição harmonizada 

do que constitui finanças verdes, activos verdes, 

projectos e iniciativas verdes e outros termos rel-

acionados. Como resultado, vários projectos e ini-

ciativas em curso não são correctamente recon-

hecidos ou categorizados como sendo “verdes”. 

É difícil para as partes interessadas relatar as suas 

actividades de finanças verdes sem uma taxonomia 

verde. Criar consciência do que são finanças verdes 

e porque são importantes para o desenvolvimento 

social, económico e ecológico é fundamental para 

o estabelecimento de um sistema sólido de finanças 

verdes em Moçambique. A criação de consciên-

cia é susceptível de fomentar o interesse entre as 

principais partes interessadas e motivar as partes in-

teressadas a criar capacidade, desenvolver políticas 

e inovar em torno das finanças verdes.

5.2.2 Reforço da capacidade

Desenvolver finanças verdes requer competên-

cias e capacidades que não estão actualmente di-

sponíveis em Moçambique. É necessária formação 

a todos os níveis para estabelecer políticas, estraté-

gias, processos, produtos, projectos, e veículos de 

financiamento. Os decisores políticos precisam 

de receber formação sobre finanças verdes para 

desenvolver políticas, regulamentação e legislação 

que criem um ambiente propício a finanças verdes 

no país. Os ministérios governamentais e para-es-

tatais, empresas e entidades do sector privado 

precisam de receber formação sobre as diferentes 

vias e veículos de acesso a finanças verdes. A 

capacidade também precisa de ser construída com 

base em mecanismos de acompanhamento dos 

fluxos de finanças verdes, tanto no sector privado 

como no sector público. É necessário construir 

uma capacidade extensiva no sector financeiro 

para desenvolver uma compreensão do papel 

crucial que o financiamento pode desempenhar 

na consecução do desenvolvimento sustentável. 

Os intervenientes do sector privado necessitam 

especificamente de formação na concepção de 

instrumentos de finanças verdes, na identificação 

de activos verdes e na integração das questões 

ambientais, sociais e de governação nas operações.

5.2.3 Formulação de políticas

Ter políticas e procedimentos significativos e bem 

pensados é fundamental para estabelecer e gerir 

um ambiente financeiro verde dinâmico. Eles 

asseguram o cumprimento das normas regulam-

entares e estabelecem funções de coordenação 

para alinhar as actividades. Uma vez que não 

estão disponíveis políticas e legislações explícitas 

de finanças verdes, os esforços actualmente em-

preendidos pelos interessados não são apoiados 

por legislação que os torne insustentáveis. Houve 

um pedido esmagador por parte de indivíduos en-

trevistados como parte da avaliação do panorama 

financeiro verde para o desenvolvimento e institu-

ição de uma política e estratégia de financiamento 

verde orientadora. Embora isto se refira especifi-

camente a uma política de nível macro, há também 

a necessidade de apoiar o desenvolvimento de 

políticas a nível médio e micro a nível sectorial, em-

presarial e de PME.

5.2.4 Apoio à Inovação

Embora o apoio à inovação represente, em grande 

medida, uma resposta aos desafios identifica-

dos como secundários no Quadro 11, os produtos 

5.2 Pilares impulsionadores para orientar o desenvolvimento das finanças 
verdes
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e processos inovadores são essenciais para a 

adopção acelerada de finanças verdes. A inovação 

é um pilar transversal que pode ser implementado 

no desenvolvimento de políticas, na concepção 

de programas de consciencialização e formação, 

na concepção de projectos de finanças verdes fi-

nanciáveis por bancos e na concepção e desen-

volvimento de instrumentos de finanças verdes. 

Existe actualmente uma oportunidade valiosa para 

a inovação ser aplicada no desenvolvimento das 

finanças verdes em Moçambique, porque este 

conceito está nas suas fases iniciais. O ambiente 

é altamente propício para estudos-piloto, por 

exemplo, para informar como adaptar as finanças 

verdes às necessidades do país.

5.3 Intervenções abrangentes para o 
progresso das finanças verdes

As intervenções são actividades de alto nível que 

visam a resolução de problemas e desafios específ-

icos. Com base no resumo dos desafios primários 

e secundários às finanças verdes em Moçambique, 

e nos correspondentes pilares de condução para 

orientar soluções, foram identificadas intervenções 

para avançar no sentido de um caminho prático 

para a adopção das finanças verdes no país. Estas 

intervenções foram ainda mais desagregadas para 

representar acções a nível nacional, sectorial e or-

ganizacional, como se segue. 

 Intervenções a nível nacional (intervenções a 
nível macroeconómico): Actividades relacio-

nadas com o desenvolvimento de políticas, es-

tratégias e instituições nacionais que governam 

as finanças verdes a todos os níveis das partes 

interessadas.

 Intervenções a nível sectorial (intervenções a 
nível médio): Actividades tais como o desen-

volvimento de políticas e estratégias brandas 

para governar processos de finanças verdes 

dentro de uma indústria ou sector. Estas estraté-

gias e políticas podem ou não estar directamente 

ancoradas nas políticas nacionais, mas serviriam 

o propósito mais amplo de fazer progredir as 

finanças verdes. Um exemplo são os acordos in-

terbancários sobre relatórios ambientais, sociais 

e de governação.

 Intervenções a nível empresarial ou institucio-
nal (Intervenções a nível micro): Actividades 

que relacionam as finanças verdes com o nível 

empresarial ou de pequenas empresas. Um 

exemplo seria o desenvolvimento de instrumen-

tos de finanças verdes para o financiamento de 

projectos verdes, o desenvolvimento e imple-

mentação de iniciativas verdes, ou produtos 

financeiros verdes que visem clientes a nível 

doméstico.

 A Tabela 12 fornece um esboço das intervenções 

que foram identificadas como acções para fazer 

progredir as finanças verdes em Moçambique. Estas 

intervenções representam actividades do lado da 

procura (actividades dirigidas a beneficiários ou 

beneficiários de finanças verdes) e actividades do 

lado da oferta (intervenções dirigidas a interveni-

entes que facilitam a disponibilidade de finanças 

verdes).

TABELA 12:  INTERVENÇÕES PARA ACELERAR A ADOPÇÃO DE FINANÇAS VERDES EM MOÇAMBIQUE.

NIVEL DE 
INTERVENÇÃO

ACTIVIDADES DO LADO 
DA PROCURA ACTIVIDADES DO LADO DA OFERTA

1 Intervenções 
a nível macro

Consciencialização
Divulgação de políticas 
desenvolvidas a nível 
das bases.

Abordagem da assimetria de informação
• Harmonizar os objectivos de finanças verdes entre sectores e melhorar a coordenação para 

acelerar as finanças verdes.
• Apoiar a criação de uma task force nacional para acelerar e coordenar as iniciativas de finanças 

verdes.
• Facilitar o desenvolvimento e a adopção de uma taxonomia nacional de finanças verdes.

Desenvolvimento de capacidades
• Apoiar o Banco Central de Moçambique a desenvolver princípios bancários sustentáveis em 

todo o sector.
• Apoiar o desenvolvimento de um instrumento nacional de acompanhamento das finanças 

verdes a ser alojado num ministério governamental nacional.
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Formulação de políticas
• Facilitar a criação de políticas relevantes para mandatar ou acelerar a utilização de princípios 

bancários sustentáveis.
• Apoiar o desenvolvimento de um roteiro nacional de finanças verdes para o sector financeiro 

pelos intervenientes relevantes do sector.
• Facilitar o desenvolvimento de uma estratégia nacional de financiamento climático.
• Facilitar o desenvolvimento de políticas e regulamentos nacionais, para reger a utilização de 

instrumentos financeiros.
• Facilitar a criação de incentivos políticos adequados para encorajar o investimento em projectos 

verdes.
• Desenvolver normas nacionais de divulgação e informação ambiental relacionadas com o clima, 

alinhadas com as normas internacionais de divulgação.

Apoiar a inovação
• Apoiar a emissão de instrumentos financeiros verdes soberanos como as obrigações verdes 

soberanas

2 Intervenções 
a nível médio

Abordagem da 
assimetria de 
informação
Organizar eventos, 
fóruns e workshops que 
reúnam investidores 
(por exemplo, 
Instituições Financeiras 
de Desenvolvimento, 
investidores privados, 
e bancos) e promotores 
de projectos de finanças 
verdes.

Abordagem da assimetria de informação
• Criar vários materiais de aprendizagem (por exemplo, módulos de aprendizagem on-line, 

brochuras, workshops e webinars) para entidades do sector público e financeiro sobre conceitos 
de finanças verdes e para melhorar as capacidades ambientais, sociais e de governação.

• Estabelecer plataformas e fóruns que permitam o intercâmbio e alinhamento de ideias por todos 
os intervenientes das finanças verdes em Moçambique.

Desenvolvimento de capacidades
• Facilitar a formação e o desenvolvimento de capacidades dos intervenientes relevantes do sector 

financeiro no acompanhamento dos fluxos financeiros verdes.

Apoiar a inovação
• Apoiar a emissão de obrigações verdes, obrigações azuis, obrigações sociais, obrigações de 

sustentabilidade ou os instrumentos financeiros verdes mais apropriados para Moçambique 
através do reforço dos mercados de capitais.

• Estimular o desenvolvimento de empréstimos ambientais, sociais e ligados à governação.
• Alavancar as inovações da Fintech para mobilizar o aumento de capital para o financiamento 

verde.
• Alavancar a Fintech para simplificar os custos envolvidos na monitorização, recolha e publicação 

de dados Ambientais, Sociais, de Governação.

3 Intervenções 
a nível micro

Abordagem da 
assimetria de 
informação
Criar um centro de 
informação online 
de oportunidades de 
financiamento verde e 
fontes e mecanismos 
de financiamento de 
financiamento verde.

Apoiar a inovação
- Co-criar e levar a cabo 
projectos verdes com 
Instituições Financeiras 
de Desenvolvimento 
e outras partes 
interessadas relevantes.

Desenvolvimento de capacidades e apoio à inovação
Apoiar bancos seleccionados (5-6) a incorporar nas suas estratégias relatórios ambientais, sociais, de 
governação e de divulgação de informações relacionadas com o clima.

5.4 Intervenções viáveis para acelerar a adopção de finanças verdes

5.4.1  Contexto: Uma função proposta para o Financial 
Sector Deepening Mozambique

O Financial Sector Deepening Mozambique (FSDMoç) tem 

interesse em apoiar Moçambique para acelerar a adopção 

de finanças verdes. Como descrito na Secção 1.4 e no Anexo 

2, o FSDMoç existe para expandir a inclusão financeira em 

Moçambique, e isto complementa os objectivos mais amplos 

de desenvolvimento sustentável do governo moçambicano. O 

FSDMoç tem vastos conhecimentos, perícia e recursos a nível 

interno e em toda a Rede de Financial Sector Deepening para es-

tabelecer parcerias com Moçambique no progresso das finanças 

verdes.
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Uma liderança e colaboração alargada serão 

necessárias para acelerar a adopção de finanças 

verdes em Moçambique. Isto inclui liderança de 

pensamento, orientação técnica, advocacia para 

reformas políticas e apoio a processos de reforma. 

O FSDMoç está bem posicionado para desempen-

har um papel de liderança na facilitação do desen-

volvimento das finanças verdes em Moçambique. 

Nesta perspectiva, as seguintes quatro inter-

venções propostas foram articuladas a partir das in-

tervenções mais amplas definidas na Tabela 12 para 

assegurar que Moçambique tem uma via estratégica 

para alcançar as finanças verdes, ao mesmo tempo 

que complementa as competências e capacidades 

disponíveis através do FSDMoç.

5.4.2 Intervenção I: Apoiar e reforçar as 
instituições públicas 

Descrição: 

Esta é uma intervenção dupla que envolve o 

desenvolvimento de um quadro político orientador 

e o reforço da capacidade dos actores do sector 

público. Esta intervenção é uma resposta à neces-

sidade de apoiar e reforçar as instituições públicas 

para assegurar a gestão coordenada das iniciativas 

de finanças verdes. 

Função prevista pelo FSDMoç: 

O FSDMoç pode auxiliar na elaboração de um 

estudo abrangente da capacidade de recursos 

humanos sobre finanças verdes em instituições se-

leccionadas para identificar lacunas onde o reforço 

e o apoio são necessários. A organização pode 

também colaborar com outras partes interessadas 

para criar consciencialização sobre finanças verdes 

e reforçar a capacidade dos funcionários do sector 

público e dos decisores políticos. O FSDMoç pode 

também ajudar o Ministério da Economia e Finanças 

(ou outras instituições públicas relevantes) a desen-

volver estratégias para reformas internas no sentido 

de integrar procedimentos de finanças verdes nas 

suas actividades. Sempre que necessário, o FSDMoç 

pode continuar a apoiar funcionários do Ministério 

da Economia e Finanças e partes interessadas 

da Direcção Nacional do Tesouro na concepção 

e elaboração de uma política de finanças verdes 

que abordará de forma abrangente as medidas 

necessárias para tornar o sector financeiro verde. 

Isto pode incluir apoio sob a forma de contratação 

de consultores jurídicos e peritos para ajudar na 

elaboração de legislação e documentos de apoio 

e nos correspondentes esforços de lobbying e 

advocacia. O FSDMoç pode ainda oferecer apoio 

através do desenvolvimento de grupos de trabalho, 

unidades, ou uma task force para coordenar activ-

idades em torno do desenvolvimento de políticas.

Justificação para a selecção da intervenção:

Esta intervenção foi seleccionada devido a 

conclusões da avaliação que apontam para a falta 

de políticas, estratégias e regulamentação sólidas 

em matéria de finanças verdes. Existe uma ampla 

falta de consciencialização sobre finanças verdes 

entre os intervenientes do sector público e uma 

capacidade limitada para implementar iniciativas 

verdes. A maioria dos indivíduos entrevistados 

como parte desta avaliação sublinhou a necessi-

dade de um quadro político orientador para acelerar 

a adopção de finanças verdes e a necessidade de 

uma unidade ou grupo de trabalho que irá liderar 

as reformas. Esta é uma intervenção fundamental 

para lançar as bases de finanças verdes através de 

mudanças ao nível do sistema. 

Impacto potential:

Uma política pública sobre finanças verdes 

assinalará a todos os intervenientes em 

Moçambique a intenção e a seriedade do governo 

de incorporar as finanças verdes na economia. 

Isto criará o impulso necessário para que os in-

teressados ganhem interesse, tenham acesso a 

orientações sobre finanças verdes e incorporem 

as finanças verdes nas suas actividades. Esta inter-

venção é importante para assegurar a sustentabil-

idade das reformas e para criar uma estratégia de 

saída apropriada para o FSDMoç como facilitador 

do mercado. Esta intervenção é também susceptível 

de acelerar o ritmo de absorção das finanças verdes 

devido à sua abordagem de cima para baixo. À 

medida que os funcionários públicos adquirem con-

hecimentos e compreensão sobre finanças verdes, 

e que as políticas relevantes são desenvolvidas, é 

provável que estes conhecimentos e consciencial-

ização vão para além das redes governamentais, 

para o sector privado e para o nível das bases.

 5.4.3 Intervenção II: Apoiar e reforçar 
actores seleccionados do sector financeiro

Descrição:

Esta intervenção está centrada na reforma dos 

sectores financeiro e privado moçambicano para 

ser mais sustentável e mais verde, apoiando os 

principais actores do mercado, tais como o Banco 

de Moçambique, o Instituto de Supervisão de 

Seguros de Moçambique (ISSM), a Associação de 

Uma Avaliação do Setor Financeiro e do Cenário da Política de Finanças Verdes em Moçambique

42



Banqueiros de Moçambique e importantes organi-

zações do sector privado.

Função prevista pelo FSDMoç:

O FSDMoç pode trabalhar directamente com 

algumas instituições especificadas para co-de-

senhar produtos, projectos e iniciativas ecológicas 

relevantes. O FSDMoç pode também apoiar institu-

ições do sector financeiro e entidades interessadas 

do sector privado a alinharem-se com iniciativas 

internacionais verdes, e facilitar a formação em 

divulgação de Governação Social Ambiental, desen-

volvimento e implementação de uma taxonomia 

verde, identificação de fontes de financiamento e 

candidatura a financiamento.

Justificação para a selecção da intervenção:

As finanças verdes são um conceito novo e 

emergente em Moçambique. A falta de conheci-

mentos e capacidade adequados entre os principais 

actores do sector financeiro tem significado que o 

mercado de capitais do país ainda não compreen-

deu plenamente as finanças verdes ou não apreciou 

as oportunidades que estas criam. Alguns destes 

actores incluem o Banco de Moçambique, o Instituto 

de Supervisão de Seguros de Moçambique, a Bolsa 

de Valores em Moçambique, a Associação Bancária 

Moçambicana, e a Associação Moçambicana de 

Business Angels. As empresas do sector privado 

também não estão conscientes das finanças verdes 

e, consequentemente, não conseguem integrar a 

ecologização nas suas actividades, escolhas de 

investimento e fontes de financiamento. Todas estas 

entidades formam o tecido do sector financeiro em 

Moçambique. Elas precisam de ser reforçadas por 

conhecimentos especializados, tais como os dis-

poníveis no FSDMoç e outras partes interessadas, 

para assegurar um realinhamento fundamental do 

sector financeiro nas suas operações, produtos e 

serviços.

Impacto potential:

O reforço dos principais intervenientes nos 

mercados financeiros de Moçambique dará o 

pontapé de saída para a mudança sistémica 

necessária para acelerar a adopção de finanças 

verdes em todo o país. Isto inclui a aceleração da 

ecologização do sector financeiro e o consequente 

aumento dos fluxos financeiros locais para projectos 

sustentáveis e ecológicos.

5.4.4 Intervenção III: Apoiar e facilitar o 
desenvolvimento de instrumentos finan-
ceiros verdes.

Descrição:

Esta intervenção visa apoiar a criação de instru-

mentos financeiros verdes adequados ao contexto 

moçambicano. Um benefício chave disto seria 

aumentar o financiamento de projectos verdes. Os 

instrumentos financeiros verdes incluem dívida, 

capital próprio, subvenções e subsídios cujas 

receitas são direccionadas para projectos e políticas 

sustentáveis. Um pré-requisito para a implemen-

tação da intervenção seria o desenvolvimento de 

uma taxonomia verde e de uma reserva de projectos 

financiáveis para os quais os fundos angariados 

pudessem ser canalizados. Esta intervenção é uma 

resposta ao baixo volume de fluxos financeiros 

verdes em Moçambique, que pode em parte ser 

atribuído ao desafio do lado da oferta de instrumen-

tos financeiros verdes inadequados.

Função prevista pelo FSDMoç:

O FSDMoç pode prestar apoio técnico aos interve-

nientes no mercado de capitais através do reforço 

da sua capacidade na emissão de obrigações. Isto 

pode ser feito em colaboração com outros inter-

venientes interessados. O FSDMoç pode também 

prestar serviços de consultoria no desenvolvimento 

de activos subjacentes a obrigações. O FSDMoç 

pode ainda estender a mão à rede mais vasta da 

Rede do Financial  Sector Deepening Africa para 

aceder a conhecimentos mais detalhados, e às auto-

ridades relevantes para acelerar o desenvolvimento 

e a emissão de uma obrigação verde

Justificação para a selecção da intervenção:

Moçambique é altamente vulnerável às alterações 

climáticas, criando assim um imperativo para 

construir resistência entre as comunidades através 

do estabelecimento de projectos de desenvolvi-

mento. É necessário desenvolver instrumentos ou 

veículos para aproveitar o financiamento de tais 

projectos. Esta intervenção é oportuna porque pode 

potenciar um apoio e uma programação crescentes 

para a emissão de obrigações verdes em África. 

O desenvolvimento de instrumentos financeiros 

verdes também contribuirá para o desenvolvimento 

do mercado interno de capitais em Moçambique.
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Justificação para a selecção da intervenção:

Esta intervenção é importante para garantir a 

existência de uma clara reserva de projectos que 

possam receber financiamento através do desen-

volvimento de instrumentos financeiros verdes. 

Esta intervenção serviria também para aumentar 

o montante de financiamento atribuído a projectos 

verdes. O FSDMoç está particularmente interessada 

nesta intervenção porque se alinha com o mandato 

mais amplo da organização de avançar para a pros-

peridade e a resiliência do povo de Moçambique. 

Através desta intervenção, o FSDMoç pode espe-

cificamente optar por trabalhar em projectos que 

construam resiliência a nível das bases e promovam 

a inclusão financeira.

Impacto potencial:

Esta intervenção é susceptível de aumentar os 

fluxos monetários de finanças verdes dentro de 

Moçambique. É também susceptível de melhorar 

os meios de subsistência, melhorando o acesso a 

serviços básicos tais como energia, água, alimentos, 

onde projectos correspondentemente relevantes 

são seleccionados. 

5.5 Teoria de Mudança

Uma Teoria da Mudança (ToC) é uma ferramenta de 

planeamento, participação e avaliação que define 

objectivos a longo prazo com base em determi-

nadas condições prévias. Para complementar a 

identificação de intervenções viáveis para acelerar 

a adopção de finanças verdes em Moçambique, 

foi adoptado um processo completo de Teoria da 

Mudança, que incluiu um workshop de validação 

com as principais partes interessadas.  

5.5.1 Visão

Uma visão proposta para o ToC para a adopção 

de finanças verdes em Moçambique é esta-

belecer: ‘Um sistema financeiro em Moçambique 

que integra e encarna um ethos verde, levando 

a uma reorientação do fluxo de recursos para ini-

ciativas ecológicas, económicas e socialmente 

sustentáveis e inclusivas para proporcionar uma 

vida satisfatória aos grupos vulneráveis, incluindo 

mulheres, habitantes rurais, cidadãos de baixos ren-

dimentos e PMEs financeiramente excluídas’. Esta 

visão é adaptada do guia dos membros da Rede de 

Financial Sector Deepening sobre o desenvolvimen-

to de uma Teoria da Mudança.142

Impacto potencial:

Espera-se que o desenvolvimento e a adaptação de 

instrumentos verdes para Moçambique aumente o 

volume dos fluxos financeiros para projectos amigos 

do ambiente. Isto criará efeitos cumulativos em:

• Construção de resiliência entre famílias e co-

munidades de baixos rendimentos, onde os 

fundos são canalizados para projectos corre-

spondentemente relevantes.

• Contribuir para o desenvolvimento do mercado 

interno de capitais. 

• Melhorar os resultados ambientais, incluindo 

o aumento da biodiversidade, onde os fundos 

são canalizados para projectos corresponden-

temente relevantes.

5.4.5 Intervenção IV: Identificar e apoiar a 
implementação de projectos verdes.

Descrição: 

Esta intervenção envolve o desenvolvimento de um 

canal de projectos verdes viáveis que possam atrair 

financiamento dos investidores. Existe actualmente 

informação limitada sobre o número de potenciais 

projectos verdes em Moçambique, e especialmente 

os de uma escala que podem interessar aos inves-

tidores de grandes montantes. É necessário apoio 

para conceber, sensibilizar e promover projectos 

verdes de forma a satisfazer os critérios dos 

principais investidores e financiadores verdes (por 

exemplo, o Fundo Global para o Ambiente).

Função prevista pelo FSDMoç:

O FSDMoç pode apoiar o desenvolviment o de um 

projecto de finanças verdes encomendando um 

estudo para gerar uma lista abrangente de todos 

os projectos sustentáveis em curso e planeados, 

tanto no sector público como no privado. Há uma 

oportunidade de parceria com entidades que já 

estão a lançar iniciativas semelhantes, como o 

Programa de Títulos Verdes da África Austral pelo 

Financial Sector Deepening Africa. O FSDMoç pode 

também alavancar projectos existentes no âmbito 

da sua carteira ou apoiar projectos verdes a serem 

desenvolvidos por outras partes interessadas. 

Os projectos seleccionados para implementação 

seriam idealmente dirigidos a pequenas e médias 

empresas, jovens, mulheres e habitantes rurais para 

melhorar a resiliência às alterações climáticas.
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5.5.3 Resultados a médio e curto prazos

As Tabelas abaixo resumem os resultados identificados a médio e curto prazo para a Teoria da Mudança.

TABELA 13: RESULTADOS DA TEORIA DA MUDANÇA  A MÉDIO PRAZO

Resultado a longo prazo 1: Um sector financeiro mais verde em vigor em Moçambique.

Resultado a médio prazo 1: Aumento da capacidade das instituições financeiras/intervenientes do sector financeiro para identificar 
e originar activos verdes e gerir os riscos ambientais relacionados com o clima. 

Resultado a médio prazo 2: As políticas financeiras, regulamentos e incentivos estão alinhados com o desenvolvimento sustentável 
e os objectivos climáticos.

Resultado a longo prazo 2: Aumento do financiamento de projectos verdes e aumento das fontes de financiamento disponíveis 
para projectos amigos do ambiente.

Resultado a médio prazo 3: Aumento da percentagem ou do volume dos fluxos financeiros para projectos verdes (projectos de 
energias renováveis, projectos de biodiversidade, projectos de inclusão financeira, projectos sociais, etc.)

TABELA 14: RESULTADOS DA TEORIA DA MUDANÇA  A CURTO PRAZO

Resultados a medio prazo 1: Aumento da capacidade das instituições financeiras/intervenientes do sector financeiro para 
identificar e originar activos verdes e gerir os riscos ambientais relacionados com o clima.

Resultado a curto prazo 1.1 Melhor compreensão dos riscos e oportunidades verdes/climáticos/ambientais por entidades do sector 
financeiro público e privado

Resultado a curto prazo 1.2: Princípios de financiamento sustentável desenvolvidos, operacionalizados e adoptados pelos bancos e 
entidades seguradoras.

Os resultados para os ToC de finanças verdes 

são descritos abaixo e foram também adaptados 

do guião de Finance Sector Deepening para o 

desenvolvimento de uma Teoria da Mudança.143 O 

guião define os resultados a longo prazo sob duas 

categorias, nomeadamente finanças verdes, e fi-

nanciamento verde, com o objectivo de consolidar 

o âmbito do finanças verdes num quadro claro e fácil 

de entender. Para esta avaliação, estes resultados 

a longo prazo foram ainda especificados como ac-

tividades e resultados a curto, médio e longo prazo 

para contextualizar as prioridades e necessidades 

em Moçambique.

Resultado a longo prazo 1: Um sector financeiro 

mais verde em vigor em Moçambique

O sector financeiro (fornecedores de capital, in-

stituições financeiras, prestadores de serviços) 

está consciente dos riscos transitórios, físicos 

e de responsabilidade que podem surgir como 

resultado das alterações climáticas e outros 

riscos ambientais e procura activamente mitigar 

esses riscos (finanças verdes).

5.5.2 Resultados a longo prazo

Resultado a longo prazo 2: Aumento do fi-

nanciamento de projectos verdes e aumento 

das fontes de financiamento disponíveis 

para projectos amigos do ambiente

Produtos, instrumentos, modelos e 

estruturas de financiamento necessári-

os para a atribuição de capital suficiente 

para satisfazer os objectivos climáticos e 

ambientais estão disponíveis para todas as 

famílias, empresas, investidores e instituições 

financeiras moçambicanas, bem como para 

investidores internacionais. Estão a um custo 

ajustado ao risco, e o capital é investido em 

actividades que proporcionam desenvolvi-

mento sustentável, equilibrando ao mesmo 

tempo objectivos financeiros, económicos, 

sociais e ambientais (financiamento verde).
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Resultados a médio prazo 2: As políticas financeiras, regulamentos e incentivos estão alinhados com o desenvolvimento 
sustentável e os objectivos climáticos.

Resultado a curto prazo 2.1: As políticas e estratégias relacionadas com as finanças verdes foram desenvolvidas e priorizadas pelos 
ministérios governamentais relevantes.

Resultado a curto prazo 2.2: Objectivos de finanças verdes harmonizados entre sectores e melhor coordenação para acelerar as 
finanças verdes.

Resultados a médio prazo 3: Aumento do volume de capital mobilizado para projectos de baixo carbono, amigos do clima/
verdes/sustentáveis

Resultado a curto prazo 3.1: Novos instrumentos financeiros verdes desenvolvidos por várias entidades do sector financeiro..

Resultado a curto prazo 3.2: Aumento do número de projectos investiveis e amigos do ambiente e sustentáveis com acesso a 
fundos de finanças verdes.

5.5.4 Resultados da Teoria de Mudança 

A Tabela 15 presenta os resultados propostos do processo da Teoria da Mudança com base nas intervenções 

identificadas.

TABELA 15: RESULTADOS PROPOSTOS DO PROCESSO DA TEORIA DA MUDANÇA

Resultados a curto prazo 1.1:  Melhor compreensão das entidades do sector financeiro público e privado sobre os riscos e 
oportunidades verdes, climáticos e ambientais.

Resultado 1.1.1 Uma taxonomia verde do sector financeiro moçambicano desenvolvida e operacionalizada.

Resultado 1.1.2: Adopção e utilização generalizada da taxonomia verde por entidades do sector financeiro.

Resultados a curto prazo 1.2: Princípios de Financiamento Sustentável desenvolvidos, operacionalizados e adoptados pelos 
bancos e entidades seguradoras.

Resultado 1.2.1: Banco de Moçambique e associações de seguradoras reforçadas para apoiar os membros na ecologização 
financeira.

Resultado 1.2.2: O Banco de Moçambique e as associações de seguradoras aderem à Rede Bancária Sustentável do IFC ou a 
outras redes de bancos/seguros sustentáveis.

Resultados a curto prazo 2.1: As políticas e estratégias relacionadas com as finanças verdes foram desenvolvidas e priorizadas 
pelos ministérios competentes do governo.

Resultado 2.1.1: A política de finanças verdes foi elaborada e divulgada entre as partes interessadas relevantes. 

Resultados a curto prazo 2.2: Harmonização dos objectivos de finanças verdes entre sectores e melhor coordenação para 
acelerar as finanças verdes.

Resultado 2.2.1: Criação e operacionalização da Taskforce de Finanças Verdes.

Resultados a curto prazo 3.1: Novos instrumentos financeiros verdes desenvolvidos por várias entidades do sector financeiro.

Resultado 3.1.1: Desenvolvimento de um documento-quadro de emissão de obrigações verde, azul e de sustentabilidade

Resultados a curto prazo 3.2: Aumento do número de projectos prontos para investimento, amigos do ambiente e 
sustentáveis, com acesso a financiamento de finanças verdes.

Resultado 3.2.1 Um projecto de finanças verde co-desenhado com intervenientes relevantes..

Resultado 3.2.2: Desenvolvimento e operacionalização de ferramentas e instrumentos de acompanhamento dos fluxos financeiros 
verdes.

Resultado 3.2.3: Aumento do número de investidores que financiam projectos verdes

5.5.5 Diagrama da Teoria de Mudança.

A Figura 12 apresenta um resumo do processo da Teoria da Mudança, mostrando as ligações na passagem de 

desafios identificados para um sistema financeiro verde robusto em Moçambique.
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Um sistema financeiro em Moçambique que integre e incorpore um esthos verde que conduza a uma reori-
entação da o fluxo de recursos para iniciativas ecológicas, econômicas e socialmente sustentáveis   e inclusi-
vas para entregar uma vida plena para todos os moçambicanos com foco em grupos vulneráveis, incluindo 

mulheres, moradores, cidadãos de baixa renda e PMEs financeiramente excluídas.

Um setor financeiro 
mais verde em vigor em 

Moçambique

Aumento do financiamento 
para projetos verdes

Resultado de curto prazo 1.1:Melhorada
compreensão dos riscos e 
oportunidades verdes/climáticos/
ambientais por entidades do setor 
financeiro público e privado
Resultado de curto prazo 1.2 
Princípios de Finanças Sustentáveis   
desenvolvidos, operacionalizados 
e adotados por bancos e entidades 
seguradoras.

Resultado de curto prazo 2.1: 
Finanças verdespolíticas e estratégias 
relacionadas foram desenvolvidas 
e priorizadas pelos ministérios 
governamentais relevantes.
Resultado de curto prazo 2.2: 
Objetivos de finanças verdes 
harmonizados em todos os setores e 
coordenação aprimorada para acelerar 
o financiamento verde.

Resultado de curto prazo 3.1: Novos 
instrumentos financeiros verdes 
desenvolvidos por várias entidades 
do setor financeiro.
Resultado de curto prazo 3.2: 
Aumento do número de projetos 
inventíveis/ambientalmente amigáveis   
e sustentáveis   com acesso ao 
financiamento verde.

Resultado 1.1.1: Uma taxonomia verde do 
sector financeiro moçambicano desenvolvida 
e operacionalizada.

Resultado 1.1.2:Adoção e uso generalizado 
da taxonomia verde por entidades do setor 
financeiro.

Resultado 1.2.1: Banco de Moçambique e 
associação de seguradoras fortalecidos 
para apoiar os membros na ecologização 
financeira.

Resultado 1.2.2: O Banco de Moçambique 
e as associações de seguradoras aderem à 
Rede Bancária Sustentável da IFC ou a outras 
redes bancárias/seguros sustentáveis.

1. Apoiar e fortalecer as instituições públicas.
2. Apoiar e fortalecer as entidades selecionadas do setor financeiro e atores do setor privado.
3. Apoiar o desenvolvimento de instrumentos de financiamento verde.
4. Identificar e apoiar a implementação de projetos verdes

Falta de estruturas regulatórias nacionais sobre finanças verdes, Falta de conhecimento e conscientização sobre finanças 
verdes, Habilidade e capacidade limitadas de como tornar o setor financeiro verde, como integrar ESG, como identificar ativos 

verdes, etc., necessidades concorrentes em nível nacional, Falta de um projeto de financiamento verde de alto valor para 
investimento adequado, falta de instrumentos inovadores de financiamento verde.

Acesso financeiro limitado para grupos desprivilegiados como mulheres, jovens, moradores rurais, altas taxas de 
departamento nacional, alta exposição e vulnerabilidade a desastres relacionados ao clima, como inundações e ciclones.
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Resultado 2.1.1: Política de 
finanças verdes elaborada 
e distribuída entre as partes 
interessadas relevantes.

Resultado 2.2.1: Força-Tarefa de 
Finanças Verdes estabelecida e 
operacionalizada.

Resultado 3.1.1: Desenvolvimento de um 
documento-quadro de emissão de títulos 
verdes/sustentabilidade/azul.

Resultado 3.2.1: Um projeto de finanças 
verdes co-concebido com as partes 
interessadas relevantes.

Resultado 3.2.2: Ferramentas/
instrumentos verdes de acompanhamento 
do fluxo financeiro desenvolvidos e 
operacionalizados.

Resultado 3.2.3: Aumento do número de 
investidores financiando projetos verdes.

Resultado a médio prazo 3: Maior 
volume de capital mobilizado para 

projetos de baixo carbono, amigos do 
clima/verdes/sustentáveis

Resultado a médio prazo 2: 
Políticas financeiras, regulamentos 
e incentivos são desenvolvidos e 
alinhados com o desenvolvimento 

sustentável ou metas de clima.

Resultado a médio prazo 1: Aumento 
da capacidade das instituições 

financeiras para identificar e originar 
ativos verdes e gerenciar riscos 

relacionados ao clima e ambientais.

FIGURA 12: Uma visão geral do processo da Teoria 
da Mudança para implementar intervenções de 
finanças verdes em Moçambique
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ANEXOS

Adaptação - Intervenções destinadas a reduzir os riscos 

causados pelas alterações climáticas.  

Cupão de Obrigação - Os juros feitos sobre uma obrigação. 

Mercado de capitais - Locais onde as poupanças e os in-

vestimentos são canalizados entre aqueles que têm capital 

e aqueles que precisam de capital e se envolvem principal-

mente no comércio de títulos financeiros a longo prazo, tais 

como obrigações e acções que depois são investidos em 

utilização produtiva. 

Financiamento climático - Financiamento que procura 

apoiar acções de mitigação e adaptação que abordem as 

alterações climáticas.

Resiliência Climática - A capacidade de planear, absorver, e 

recuperar rapidamente de ataques deliberados, acidentes, 

catástrofes naturais, e tensões não convencionais, choques 

e ameaças à economia e ao sistema democrático. 

Vulnerabilidade Climática - O grau a que um sistema é 

susceptível e incapaz de lidar com os efeitos adversos das 

alterações climáticas, incluindo a variabilidade e os extremos 

das alterações climáticas. 

Divulgação - Dar a conhecer toda a informação relevante, 

notícias, dados, e detalhes operacionais, sobre uma orga-

nização que possa influenciar uma tomada de decisão dos 

investidores.

Governação Social Ambiental (ESG) - Assuntos relacio-

nados com a sustentabilidade de uma empresa, impacto 

ambiental e impacto na sociedade em geral dentro da qual 

ela opera. 

Instrumento Financeiro - Activos ou pacotes de capital que 

podem ser negociados e proporcionar um fluxo e transferên-

cia de capital eficientes entre investidores. 

Financiamento Verde - Investimento de capital privado ou 

público em actividades, projectos, iniciativas e programas 

que proporcionam um desenvolvimento sustentável. 

Política Fiscal - É a utilização de despesas governamentais 

e políticas fiscais para influenciar as condições económicas 

de um país.

Activo Verde - Um recurso, produto ou serviço de pro-

priedade de uma empresa ou governo que pode produzir 

retornos económicos positivos e afectar positivamente o 

ambiente. 

Obrigações Verdes - Uma obrigação verde é um instrumento 

de dívida emitido por entidades como empresas, governos e 

quase governos para financiar ou refinanciar exclusivamente 

projectos ou activos com benefícios ambientais. 

Financiamento Verde - Financiamento de investimentos, 

políticas e regulamentos amigos do ambiente e ecologização 

dos sistemas financeiros, produtos e processos. 

Instrumentos Financeiros Verdes - Activos de capital ou 

pacotes exclusivamente orientados para o desenvolvimento 

amigo do ambiente. 

Taxonomia Verde - Sistema de classificação para iden-

tificar actividades ou investimentos destinados a cumprir 

metas ambientais específicas relacionadas com objectivos 

ambientais prioritários. 

Finanças Verdes - Realinhamento do sistema financeiro em 

termos operacionais, de produtos e de serviços, para desen-

volver um sistema mais consciente do ambiente.  

Formação Bruta de Capital Público - Investimentos líquidos 

efectuados para medir o aumento líquido de capital fixo. 

Intervenções de nível macro - Actividades de alto nível 

relacionadas com o desenvolvimento de políticas, estraté-

gias e instituições nacionais que regem os processos de 

financiamento verde a todos os níveis para todas as partes 

interessadas. 

Intervenções de nível médio - Intervenções de nível sectorial 

dentro do sector não podem ser ancoradas ou concebidas 

em torno de políticas nacionais.  

Intervenções a nível micro - Actividades de ecologização a 

nível institucional e empresarial.

Mitigação - Esforços destinados a reduzir ou prevenir a 

emissão de gases com efeito de estufa para limitar a extensão 

do aquecimento futuro, incluindo tentativas de remover os 

gases com efeito de estufa do ambiente. Política Monetária 

- Acções regulamentares tais como ajustamento das taxas 

de juro, alteração da quantidade de dinheiro em circulação 

e compra e venda de títulos do governo como obrigações e 

facturas para controlar a inflação e combater o desemprego. 

Obrigações Sociais - Instrumentos de dívida cujas receitas 

são canalizadas para projectos destinados a melhorar os 

resultados sociais das populações vulneráveis da sociedade. 

ANEXO 1:  GLOSSÁRIO



Uma Avaliação do Setor Financeiro e do Cenário da Política de Finanças Verdes em Moçambique

50

Antecedentes do Financial Sector Deepening 
Mozambique (FSDMoÇ)

O FSDMoç foi originalmente desenvolvido como um 

projecto de cinco anos (2014-2019) financiado pelo 

Foreign Commonwealth and Development Office 

(FCDO) e pela Agência Sueca de Cooperação In-

ternacional para o Desenvolvimento (SIDA). O 

objectivo era identificar e estabelecer parcerias 

com os principais intervenientes no mercado para 

assegurar o acesso das populações não bancadas 

a produtos e serviços financeiros. O FSDMoç está 

actualmente a transitar para um veículo de propósito 

especial que se concentra em promover a inclusão 

do sector financeiro em Moçambique. 

O FSDMoç orienta os seus investimentos e conhe-

cimentos para enfrentar os constrangimentos no 

mercado financeiro, ajudando a diversificação da 

economia de Moçambique e trazendo prosperidade 

e resistência económica à população moçambicana. 

No centro da sua estratégia estão as mulheres, os 

jovens e a população rural de baixa renda, bem 

como as pequenas empresas que não têm acesso 

a serviços financeiros adequados e acessíveis. 

O FSDMoç apoia as principais partes interessa-

das a inovar e expandir os serviços financeiros, 

utilizando conhecimentos técnicos especializados 

e financiamento direccionado para aumentar a sua 

capacidade e as pessoas que servem. O FSDMoç 

planeou atingir mais de 2,5 milhões de pessoas 

em Moçambique (rural) e mil micro, pequenas e 

médias empresas (MPMEs) até Março de 2020 

e para isso, o Foreign Commonwealth and De-

velopment Office (FCDO) concedeu 13,5 milhões 

de libras e a Swedish International Development 

Cooperation Agency (SIDA) 3,6 milhões de libras.  

Nos últimos anos, o FSDMoç evoluiu de um papel 

facilitador para se tornar um consultor e referência 

em matéria de inclusão financeira, trabalhando em 

estreita colaboração com o Banco Central sobre a 

estratégia de inclusão financeira do país como um 

dos organismos de implementação.

O FSDMoç é um dos nove programas do Financial 

Sector Deepening (FSD) em toda a África sob a rede 

FSD. A coordenação das actividades da Rede FSD 

é feita por um órgão directivo composto por todos 

os directores-gerais e PCAs dos 9 programas da 

FSD. Cada programa independente da FSD tem es-

tratégias desenvolvidas com as partes interessadas 

locais para abordar as oportunidades e desafios no 

desenvolvimento de sistemas financeiros inclusivos. 

A Rede da FSD foi oficialmente lançada em 2019 e 

tem os seguintes membros: Acesso ao Financia-

mento Ruanda, EFInA Nigéria, FinMark Trust (África 

Austral), FSD África, FSD Quénia, FSD Moçambique, 

FSD Tanzânia, FSD Uganda, e FSD Zâmbia. FSD 

Africa e FinMark Trust implementam programas 

transversais e regionais. Também implementam 

actividades em países que não têm programas 

dedicados ao FSD enquanto que as FSD espe-

cíficas de cada país lideram o envolvimento em 

programas dentro dos seus países. O FSD África 

trabalha para reforçar o impacto de FSD individuais 

e da rede como um todo, convocando regularmente 

a comunidade, fornecendo apoio ao desenvolvi-

mento de capacidades, e promovendo oportuni-

dades de colaboração. Dependendo do projecto, 

o FSD África pode fornecer uma combinação de 

subvenções, capital de investimento, perspec-

tivas de mercado, ou assistência técnica para 

assegurar que os objectivos sejam alcançados. 

Cada programa do FSD tem uma governação forte, 

centrada em conselhos de administração bem 

qualificados, comités de investimento, e quadros 

superiores que têm um profundo conhecimento do 

contexto específico do mercado. A Rede do FSD 

tem atraído financiamento de várias fontes, contin-

uando a FCDO a ser o maior parceiro de financia-

mento em toda a Rede FSD. Todos os membros do 

programa da rede (incluindo o FSDMoç) trabalham 

em conjunto com governos, líderes empresariais, 

organizações sem fins lucrativos, instituições de in-

vestigação, reguladores, e decisores políticos para 

desenvolver sistemas financeiros mais inclusivos.

Actividades actuais e futuras do FSDMoç

A programação do FSDMoç é priorizada em torno 

de quatro grupos/entidades financeiramente des-

favorecidos, incluindo mulheres, jovens, pequenas 

e médias empresas (PMEs), e habitantes de zonas 

rurais. Estes são seleccionados devido aos vários 

desafios financeiros que enfrentam. Por exemplo, 

os relatórios indicam que 60% da população adulta 

em Moçambique está excluída do sector financeiro 

e, deste total, 62% são mulheres e 69% vivem em 

zonas rurais. As PMEs e os produtores agrícolas 

enfrentam dificuldades no acesso à assistência 

financeira com elevadas taxas de empréstimo dos 

bancos comerciais a uma média de 28%, o que 

fez com que o crédito à agricultura caísse de 20% 

em 2000 para 6% em 2010. Os elevados custos 

de operação, a falta de informação de crédito, a 

disponibilidade limitada de garantias, e a concor-

ANEXO 2: UMA VISÃO GERAL ABRANGENTE DO FINANCIAL SECTOR 
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rência limitada também contribuem para este facto. 

Apesar de um aumento das mulheres com contas 

bancárias, ainda existe um grande fosso entre 

homens e mulheres. As mulheres também fazem 

menos uso dos serviços financeiros bancários 

digitais em comparação com os homens, mas 

utilizam mais (21%) produtos financeiros informais 

em comparação com os homens (18%). Menos de 

10% das mulheres têm produtos de poupança de 

um banco em comparação com os 21% que utilizam 

grupos de poupança para poupanças e emprésti-

mos.

O FSDMoç procura aumentar a literacia financeira e 

o acesso para construir resiliência económica entre 

estas quatro entidades/grupos. Para atingir este 

objectivo, o FSDMoç i) direcciona investimentos 

e perspectivas para enfrentar os constrangimen-

tos no mercado financeiro, ii) ajuda a diversificação 

da economia de Moçambique, iii) fornece conhec-

imentos e know-how aos seus parceiros e outros 

para construir um negócio para fornecer serviços e 

produtos financeiros adequados e acessíveis, e iv) 

apoia as principais partes interessadas na inovação 

e expansão de serviços financeiros utilizando con-

hecimentos técnicos especializados e financiamen-

to direccionado para aumentar a sua capacidade e 

as pessoas que servem.

Exemplos de intervenções específicas que estão 

actualmente a ser implementadas pelo FSDMoç 

para capacitar estes quatro grupos incluem; criação 

de repositórios de dados produzidos a partir do 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) trabalho 

para influenciar a tomada de decisões sobre o 

desenvolvimento de novos produtos, apoio a 

mudanças políticas ou regulamentares que terão 

impacto nos beneficiários financeiros com baixos 

níveis de acesso financeiro, desenvolvimento de 

capacidades para aumentar a compreensão da 

inclusão financeira nas alternativas sem numerário 

para os consumidores e apoio a start-ups e 

inovadores da Fintech. O FSDMoç está também 

a facilitar a criação de interoperabilidade multi-

lateral entre o banco, os operadores de carteira 

móvel (MMO), e outros actores-chave nesta área e 

a facilitar o processo de construção de instrumentos 

de financiamento alternativos para as PME através 

do apoio à concepção de novos tipos de instru-

mentos de dívida (municípios, obrigações verdes) 

e, assim, reforçando o desenvolvimento do ecoss-

istema do mercado de capitais.

Até agora, contra os seus objectivos originais, o 

FSDMoç conseguiu: aumentar o acesso a produtos 

financeiros para 1,5 milhões de pessoas não 

bancárias, das quais 1,3 milhões utilizam serviços 

de dinheiro móvel, ajudou à inclusão financeira de 

1100 PMEs, permitiu o acesso de 14.000 pessoas 

a serviços bancários de agentes, e afectou 3.800 

pessoas através de grupos informais de poupança. 

Como parte do seu trabalho futuro, o FSDMoç 

planeia desenvolver um plano director de 10 anos 

para o mercado de capitais que ajudará a determinar 

as iniciativas que podem ser empreendidas pelo 

Ministério da Economia e Finanças para estabelecer 

uma autoridade de supervisão independente do 

mercado de capitais. Com a ajuda do FSD Africa, 

o FSDMoç pretende abordar a inclusão financeira 

de pessoas vulneráveis, especialmente as que 

vivem com deficiências físicas, através do acesso 

a produtos e serviços inovadores e digitais. O 

FSDMoç também planeia contribuir para a adopção 

acelerada do financiamento verde em Moçambique 

e encomendou o desenvolvimento deste roteiro 

e da Teoria da Mudança (ToC) para orientar a sua 

programação interna de finanças verde.

Alinhamento do mandato do FSDMoç com as 
finanças verdes

Entre as intervenções descritas que estão 

planeadas, ou que estão actualmente a ser imple-

mentadas pelo FSDMoç, as que tocam directamente 

nas finanças verdes incluem; a concepção de novos 

tipos de instrumentos de dívida que poderiam incluir 

obrigações verdes, azuis, e de sustentabilidade, 

apoiando o desenvolvimento de habitação verde/

construção verde através da capacitação no acesso 

ao financiamento climático para a construção verde 

e a utilização de dados SIG para determinar áreas 

dentro de Moçambique que requerem soluções 

verdes para problemas relacionados com o clima 

como as inundações. As finanças verdes não têm 

sido uma componente central da programação do 

FSD Moçambique, contudo, na sequência do desen-

volvimento de um quadro estratégico de finanças 

verdes pela Rede DSF, parte do qual envolveu uma 

avaliação de diagnóstico de finanças verdes em 

Moçambique, a FSDMoç procura ampliar a sua pro-

gramação e intervenções de finanças verdes. Isto 

permitirá ao FSDMoç responder à actual agenda 

global em torno da sustentabilidade, integrar e con-

textualizar as iniciativas financeiras de alto nível 

propostas na Estratégia de Finanças Verdes da Rede 

FSD e contribuir eficazmente para o seu mandato 

mais amplo de reforço da inclusão financeira para 

as massas não bancadas em Moçambique.
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