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Prefácio

A

Iniciativa Pobreza-Meio Ambiente (IPMA) é um programa conjunto do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e do Programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente (PNUMA) com o intuito de prestar apoio financeiro e técnico a países
no sentido de criarem capacidade de integrar as ligações pobreza-ambiente nos seus processos
nacionais de planeamento de desenvolvimento, como sejam documentos de estratégia para
a redução da pobreza e estratégias para atingir os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio
(ODM). A IPMA é suportada pelos governos da Bélgica, Dinamarca, Espanha, Irlanda, Noruega,
Reino Unido e Suécia e pela Comissão Europeia. Um dos principais elementos do trabalho da
IPMA num país é ajudar os profissionais a “fundamentar o caso” de uma integração da gestão
ambiental nos planos de desenvolvimento, orçamentos e programas de implementação a nível
nacional – usando o argumento de que uma melhor gestão ambiental contribui para a redução
da pobreza, crescimento em benefício dos pobres e finanças governamentais. Este guia de
introdução foi concebido com o intuito de ajudar as nossas equipas em cada país e outras pessoas envolvidas no desafio da integração ambiental a serem bem sucedidas na fundamentação.
Estamos muito agradecidos a Lucy Emerton da UICN, que redigiu este guia de introdução. Vários
membros da equipa IPMA do PNUD-PNUMA contribuíram na sua preparação, em especial, Paul
Steele da equipa IPMA para a região da Ásia e Pacífico, a quem dirigimos o nosso agradecimento.
Este guia de introdução baseia-se na cooperação e no contributo da Equipa Operacional do
Comité de Ajuda ao Desenvolvimento/Comité de Política de Ambiente da Organização de
Cooperação e de Desenvolvimento Económicos (OCDE) para a Governação e Desenvolvimento
de Capacidades para a Gestão Ambiental e de Recursos Naturais, ao mesmo tempo que
complementa o seu relatório, “Greening Development Planning: A Review of Country Case
Studies for Making the Economic Case for Improved Management of Environment and Natural
Resources” (Drakenberg et al. 2009). Este relatório fornece uma panorâmica e orientação para
as diferentes abordagens na fundamentação económica para uma melhor gestão do ambiente
e dos recursos naturais e está direccionado para funcionários em ministérios de planificação/
finanças e do ambiente, bem como para membros da OCDE.
O guia de introdução tem como intuito ser um documento de trabalho e ser testado ao nível de
cada país, tendo em vista obter reacções dos profissionais de cada país e melhorar o seu conteúdo. Quaisquer comentários ou questões devem ser dirigidos para:
Facility.unpei@unpei.org
Centro Pobreza-Ambiente do PNUD-PNUMA
UN Gigiri Compound, United Nations Avenue
P.O. Box 30552-00100, Nairóbi, Quénia
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1. Porquê a Fundamentação
Económica?

A

pesar das crescentes evidências de que o ambiente é um dos alicerces fundamentais
para o crescimento económico em benefício dos pobres, esta mensagem parece não
ter chegado a todos os planeadores económicos e de desenvolvimento. Em demasiados
casos, os objectivos de sustentabilidade ambiental são vistos como estando distantes e, por
vezes, até como estando em conflito com as metas de desenvolvimento. A exigência de canalizar os parcos fundos públicos para as necessidades mais urgentes de crescimento económico e
redução da pobreza significa que o ambiente tende a permanecer um assunto menos prioritário no investimento público e na formulação de políticas.
Salvo algumas excepções, os gestores ambientais enfrentam um problema persistente para
“vender” o seu sector aos decisores a nível sectorial e macroeconómico. Os tradicionais argumentos sobre a conservação não conseguem fundamentar de forma sólida que a importante
influência que a sustentabilidade ambiental tem no crescimento em benefício dos pobres.
Como mostra a caixa 1.1 os factos económicos constituem uma ferramenta extremamente
poderosa (ainda que normalmente pouco utilizada) para convencer os decisores económicos e
de desenvolvimento a reconhecer o contributo do ambiente para um crescimento em benefício

Caixa 1.1: Êxitos Recentes na Fundamentação de Argumentos Económicos a Favor do Ambiente
Apesar de a utilização de argumentos económicos constituir uma nova abordagem para a maior parte dos
gestores ambientais, esta está a tornar-se uma prática generalizada – e já há indícios do seu sucesso:
 Na Argélia, a apresentação de dados relativos aos custos económicos da degradação ambiental junto de

decisores políticos de topo levou a novos investimentos na ordem dos 450 milhões de dólares em protecção ambiental (Saraff 2004).
 No Camboja, Departamento das Pescas levou a cabo uma pesquisa que demonstrou que o sector con-

tribui 10% para o produto interno bruto – um valor bastante elevado. Este facto teve uma importante
influência para convencer o Ministro das Finanças a dar prioridade ao sector das pescas nas dotações
orçamentais e em conversações com doadores estrangeiros (ADB 2000).
 Na Namíbia, uma análise económica aos benefícios do turismo de natureza na economia em geral levou a

que o governo aumentasse a afectação de áreas protegidas em quase um terço.
Uma nova avaliação e análise dos argumentos económicos para uma melhor gestão do ambiente e dos recursos naturais no plano de desenvolvimento nacional apresenta uma série de outros exemplos sobre como
fazer a fundamentação económica (Drakenberg et al. 2009).
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dos pobres, apostar em políticas que fomentam uma utilização e gestão sustentáveis e assegurar que são investidos os recursos adequados para as metas ambientais.
O objectivo aqui é afastar os decisores de uma perspectiva da sustentabilidade ambiental como
um luxo ao qual os governos não se podem dar e encaminhá-los para o reconhecimento da
mesma como uma necessidade e de que na qual não podem dar-se ao luxo de não investir
nela. Concretizar esta mudança de perspectiva significa utilizar linhas de raciocínio e argumentação assentes nas metas e nos resultados que interessam aos decisores a nível sectorial
e macroeconómico, expressadas em termos que lhes sejam familiares – tais como os efeitos
na produtividade, produção, ganhos, emprego, receitas e despesas públicas, a incidência da
pobreza e a taxa de crescimento económico.

1.1 Propósito do Guia de Introdução
Este guia de introdução serve como orientação para a apresentação de dados concretos sobre
os benefícios do ambiente ao nível económico, do desenvolvimento e da redução da pobreza
junto de decisores do sector público de modo a justificar e promover o investimento ambiental
(caixa 1.2).

Caixa 1.2: Definição de Investimento Ambiental
No sentido em que é aqui utilizada a designação, investimento ambiental refere-se ao esforço, atenção e
apoio material destinado para a sustentabilidade ambiental em orçamentos, políticas e planos públicos, o
que passa por garantir que:
 São atribuídos fundos governamentais suficientes para as agências responsáveis pela gestão e conserva-

ção ambiental
 As metas ambientais têm prioridade e são incorporadas nas (em vez de comprometidas pelas) políticas

sectoriais e macroeconómicas, bem como os instrumentos utilizados para atingi-las
 Os projectos e programas económicos e de desenvolvimento equacionam os custos e os benefícios

ambientais nos seus cálculos e não produzem um efeito negativo no ambiente

Este guia de introdução tem como fim ser um recurso para ajudar os colaboradores da IPMA
em cada país e os seus homólogos a fundamentar a integração do ambiente nos processos de
desenvolvimento sectoriais e nacionais. Como tal, tem como objectivo assegurar que dispõem
dos dados concretos que sustentam o caso e identifica uma série de pontos de entrada para
conseguir a atenção dos decisores económicos e de desenvolvimento e através dos quais se
deve iniciar um diálogo construtivo.
Este guia de introdução destina-se a ajudar o utilizador a:
 Identificar e recolher dados adequados acerca das ligações entre o ambiente e o crescimento

em benefício dos pobres.
 Apresentar estes dados de forma útil e relevante para as políticas.
 Transmitir estas informações de forma eficiente durante os contactos com os decisores a

nível sectorial e macroeconómico como, por exemplo, em ministérios das finanças, tesourarias, agências sectoriais e autoridades locais.
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1.2 Organização do Guia de Introdução
A figura 1.1 ilustra a organização e a lógica do guia de introdução.
Os próximos dois capítulos deste guia de introdução explicam o porquê da fundamentação
económica na integração ambiental. As mensagens-chave e os pontos mais importantes são
ilustrados com estudos de casos reais.
 O Capítulo 2, Contextualizar o Argumento, incide sobre o requisito de raciocínio pré-

vio para contextualizar o argumento, focando-se em informações gerais nas ligações entre o
ambiente e a economia.
 O Capítulo 3, Demonstrar os Benefícios, descreve os tipos de dados concretos que

podem ser fornecidos para sustentar estes argumentos utilizando dados quantitativos para
fundamentar o investimento ambiental.
A segunda parte da introdução fornece orientações sobre como preparar e fundamentar a
integração ambiental no decorrer dos contactos com os decisores económicos e de desenvolvimento num determinado país ou sector.
 O Capítulo 4, Preparar as Provas Concretas, sumaria os passos e dados necessários

envolvidos na preparação das provas concretas especificas onde é possível aceder aos dados
em questão.

Figura 1.1:

Conteúdo do Guia de Introdução
A FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICA: EXEMPLOS E REQUISITOS DE DADOS
Capítulo 2

Considerar a base
ambiental como
um bem
económico

Capítulo 3

Mais dados qualitativos

Mais dados quantitativos

Contextualizar o
argumento
Articular as ligações
entre o ambiente
e a economia

Demonstrar os
benefícios

Realçar o retorno
económico do
investimento
ambiental
Compreender os
resultados do
bem-estar humano
e económico

Obter um crescimento
económico a nível
nacional e manter
a produção sectorial

Gerar receitas
públicas

Apresentar dados
concretos que demonstram
como o investimento
ambiental contribui para o
crescimento económico
em benefício dos pobres

Reduzir
despesas
Aliviar e reduzir
a pobreza
Cumprir os ODM

Anexo
Requisitos de dados

COMO FUNDAMENTAR: NECESSIDADES AO NÍVEL DA APRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Capítulo 4
Pontos-chave
na compilação
dos dados
Onde é possível
aceder aos dados

Capítulo 5
Preparar provas
concretas
Recolher e compilar
dados relevantes

Fundamentar o caso
Apresentar dados
concretos convincentes
aos decisores

Organizar os
dados e torná-los
relevantes
Transmitir as
evidências aos
decisores
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 O Capítulo 5, Fundamentar o Caso, esboça os tipos de estratégias que podem ser uti-

lizados para organizar e transmitir os dados de forma credível e convincente aos decisores
económicos.
O guia de introdução inclui ainda:
 Um anexo sobre requisitos de dados, resumindo os dados necessários para a fun-

damentação económica do investimento ambiental, apresentados de acordo com os
aspectos especificados nos capítulos 2 e 3
 Um glossário de termos económicos
 Uma lista de recursos-chave, tanto publicados como disponíveis online, sobre as liga-

ções entre o ambiente e o crescimento económico em benefício dos pobres
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À

medida que fundamentar o investimento ambiental, deve compreender e ser capaz de
falar sobre o ambiente em termos económicos, entendê-lo e ser capaz de explicá-lo
enquanto sector de produção que pode ser gerido para gerar crescimento económico
em benefício dos pobres. Este capítulo fornece os princípios estruturais para estabelecer as
ligações entre o ambiente e a economia:

 Considerar a base ambiental como um bem económico. Os recursos ambientais

devem ser vistos como um capital natural produtivo. Existem compromissos entre investir
na manutenção deste capital natural e convertê-lo para outros usos.
 Realçar o retorno económico do investimento ambiental. A gestão sustentável dos

bens ambientais gera um fluxo de bens e serviços valiosos do ponto de vista económico.
 Compreender os resultados do bem-estar humano e económico. Bens e serviços

ambientais constituem um contributo-chave para os indicadores utilizados para medir o progresso no sentido do crescimento económico, desenvolvimento e redução da pobreza.
Este capítulo olha para a base ambiental como um activo (stock de capital natural) que produz
um fluxo de bens e serviços valiosos do ponto de vista económico (o retorno do investimento
ambiental), o que, por sua vez, contribui para resultados positivos ao nível de bem-estar económico e humano (as medidas e os indicadores utilizados para avaliar o progresso no sentido do
crescimento económico e redução da pobreza). Estas ligações surgem ilustradas na figura 2.1.
Figura 2.1:

Bens Económicos Ambientais, Fluxos e Resultados

Base de bens ambientais
(stock de capital natural)

Fluxos de bens e serviços
valiosos do ponto de
vista económico

Resultados positivos ao nível
do bem-estar humano e
económico (indicadores de
crescimento económico em
benefício dos pobres)

2.1 Considerar a Base Ambiental Como um Bem Económico
O ambiente deve ser considerado – em termos estatísticos, orçamentais e de políticas – ao
mesmo nível que outros stocks de capital produtivo e fontes de riqueza na economia.

A Importância do Capital Natural
Deve ser transmitido de forma clara aos decisores que a base de bens ambientais constitui um
valioso stock de capital natural. Esta base de activos é composta por ecossistemas e recursos
naturais produtivos que geram bens (como madeira, pesca, minerais, produtos florestais não
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lenhosos, água, lenha, forragens e medicamentos) e serviços (como manutenção de caudais de
água e respectiva qualidade, regulação do clima, apoio à produtividade agrícola e piscatória e
protecção contra doenças e desastres) importantes do ponto de vista económico.
O conceito de capital natural é um prolongamento da noção do capital económico (como, por
exemplo, o capital financeiro, humano, manufacturado e institucional) aos bens e serviços
ambientais. Refere-se a um conjunto de recursos naturais que produzem um fluxo de bens e
serviços. Para além do sustento e do rendimento fornecido pelos recursos naturais, o capital
natural pode também ser medido em produtos finais, como uma mão-de-obra saudável e bem
alimentada. O conceito de capital natural deve ser incluído na definição de produção económica, uma vez que o esforço ou recursos necessários para manter o capital natural contribuem
directamente para o produto interno bruto (PIB) de um país.

O Contributo do Capital Natural para a Riqueza Mundial
O capital natural é particularmente importante para as economias não industrializadas. Um
estudo recente do Banco Mundial calcula que o capital natural equivale a 26% da riqueza total
em países de baixo rendimento, em comparação com 13% em países de rendimento médio e
2% em países de alto rendimento pertencentes à OCDE (Banco Mundial 2006b).
A quadro 2.1 mostra o valor per capita estimado de capital natural e o seu contributo para a
riqueza total em países de rendimento médio e de baixo rendimento, conforme as estimativas
do Banco Mundial. Apesar de se basearem num conjunto limitado de bens ambientais (bens

Quadro 2.1: Valor Estimado e Contributo para a Riqueza Total de um País de um Conjunto de Bens
Ambientais Seleccionados em Países de Rendimento Médio e de Baixo Rendimento
Rendimento médio-alto

País

Argentina

Valor dos
activos
($/capita)

Rendimento médio-baixo

País

Valor dos
activos
($/capita)

Baixo rendimento

Contributo
(% )

País

Valor dos
activos
($/capita)

Contributo
(% )

10 312

7

Albânia

3 892

22

Bangladesh

961

16

Belize

6 950

13

Argélia

13 200

71

Benin

1 33

17

Botswana

3 183

8

Butão

4 945

64

Burkina Faso

1 219

24

Bolívia

Brasil

6 752

8

4 783

26

Burundi

Bulgária

3 448

14

Camarões

4 73

44

Chile

Costa Rica

8 527

14

Cabo Verde

711

2

Dominica

5 973

10

Colômbia

6 547

15

Fiji
Gabão
Granada

2 208

5

28 586

66

640

1

Dominicana, Rep.

Equador
Egipto, Rep. Árabe

42
14

967

12

Congo, Rep

9 330

265

Comores

3 176

10

Costa do Marfim

3 121

22

13 117

39

Etiópia

796

41

3 249

15

Gâmbia

514

8

Jamaica

2 627

5

912

3

Gana

1 336

13

5 485

12

Geórgia

1 799

14

Guiné-Bissau

1 858

47

Malásia

9 103

19

Guiana

10 301

65

Haiti

793

10

642

1

México

8 493

14

Panamá

5 051

9

17 217

44

Russa, Fed.

Fonte: Banco Mundial 2006b.

El Salvador

1 210
10 944

Letónia
Maurícia

6

Contributo
(% )

Honduras

3 005

26

Quénia

1 368

21

Índia

1 928

28

Madagáscar

1 681

33

Indonésia

3 472

25

Malawi

785

15

14 105

59

Mali

2 157

41

Irão, Rep. Islâmica
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provenientes do subsolo, madeira, recursos não lenhosos, terra cultiváveis, áreas de pasto e
áreas protegidas), estes valores constituem um indicador útil sobre a importância económica
do capital natural na riqueza dos países. (Para informações sobre os métodos utilizados para
obter estes valores, consulte Banco Mundial 2006b.)
Existe uma tensão inerente entre o desenvolvimento económico e a gestão ambiental sustentável. Esta tensão envolve fundamentalmente fazer escolhas relativamente a como, onde e
porquê produzir, consumir e investir conforme explicado na caixa 2.1.

Caixa 2.1: Gerir Exigências Divergentes e Encontrar Compromissos
Este guia de introdução incide particularmente em assegurar que os retornos do investimento ambiental são
equacionados no processo de tomada de decisão. Um problema central na fundamentação do caso económico para o investimento ambiental é estabelecer que haverá compromissos entre a gestão sustentável da
base de activos ambientais e a sua conversão irreversível para outras utilizações ou formas de capital. Uma
preocupação recorrente entre os decisores é gerir exigências divergentes relativamente aos recursos naturais
e ao ambiente e garantir que os retornos relativos a estas diferentes escolhas são considerados em pleno.
As medidas e os indicadores económicos têm um grande peso no modo como estes compromissos são concebidos e as decisões tomadas; são um importante factor quando são feitas as escolhas sobre a utilização e a
dotação de fundos, recursos e terras.

2.2 Realçar o Retorno Económico do Investimento Ambiental
O capital natural gera um fluxo de benefícios. Do mesmo modo que a base ambiental deve ser
encarada como um bem económico, também existem retornos económicos tangíveis resultantes do respectivo investimento. Em oposição, esgotar este stock de capital natural implica
custos e prejuízos em muitos sectores da economia e compromete o crescimento em benefício
dos pobres. Se gerido de forma sustentável, a base ambiental continuará a originar fluxos de
bens e serviços economicamente produtivos e benéficos. Se utilizado e gerido de forma insustentável, estes benefícios económicos serão gradualmente perdidos.
O retorno do investimento ambiental é o fluxo de bens e serviços importantes do ponto de
vista económico e produzidos pelo ambiente. Estes vão muito além das matérias-primas
comerciais e produtos físicos que têm dominado de forma convencional as estatísticas oficiais no sector ambiental. Muitos decisores calculariam o valor de uma floresta, por exemplo,
considerando apenas o seu potencial para obtenção de madeira a uma larga escala, o valor de
zonas húmidas tendo em vista apenas a produção piscatória para fins comerciais ou o valor
de pastagens restringindo-se às possibilidades de exploração pecuária. Em muitos casos, as
considerações acerca da sustentabilidade não seriam de todo equacionadas nas decisões – por
exemplo, as receitas de extracção de madeiras ou corte raso seriam incluídas, mas não o valor
económico de serviços do ecossistema e de uma exploração florestal sustentável.
O investimento ambiental produz uma grande variedade de outros benefícios económicos,
incluindo fluxos de produtos que são utilizados na subsistência ou a uma pequena escala (como
lenha ou alimentos selvagens), bem como serviços que suportam outras actividades de produção
e prestam apoio vital (como, por exemplo, os benefícios para a saúde humana de água potável
e ar puro, protecção contra desastres, manutenção dos caudais de água e protecção contra os
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impactos das alterações climáticas e da variabilidade do clima). O valor destes bens e serviços
permanece largamente oculto na maioria das estatísticas de desenvolvimento oficiais.
Conforme ilustrado no exemplo da caixa 2.2 para o caso do México, a subavaliação ambiental
pode levar a decisões ao nível da gestão de recursos naturais que comprometem o fornecimento de importantes benefícios económicos e a manutenção das formas de subsistência.

Caixa 2.2: O Valor Económico Total das Florestas no México
A não consideração de inúmeras funções e propósitos económicos das florestas levaram a padrões na utilização global das florestas com bastantes consequências ambientais nocivas. Por exemplo, os recursos florestais
do México, extensos e valiosos do ponto de vista comercial, estão avaliados como tendo contribuído na
última década apenas entre 1,8 e 2,0% do PIB (ou 6,75 a 7,5 mil milhões de dólares). Estas estatísticas oficiais
baseiam-se essencialmente na produção de madeira para fins comerciais e excluem muitos dos benefícios
económicos associados ao sector.
Calcular o valor económico total das florestas para propósitos e benefícios não comerciais e não extractivos
apresenta um valor anual mais baixo, situado na ordem do 1% do PIB,
ou 4 mil milhões de dólares ao ano.
Este valor agregado inclui a potencial utilização futura dos recursos
genéticos e valores de existência; a
porção maior do valor económico é
proveniente dos ciclos hidrológicos
e de carbono (vide quadro).

Bens e serviços florestais
Turismo
Sequestro do carbono
Protecção das bacias hidrográficas
Valor de opção
Valor de existência
Total

Valor (milhões de dólares
por ano)
32,1
3 788,3
2,3
331,7
60,2
4 214,6

Este exemplo demonstra que é possível fundamentar um caso sólido para a conservação florestal no México,
com base em valores locais, regionais e globais das florestas, e que é possível incorporar de futuro estes
valores nas decisões de gestão deste importante recurso. Haveria um retorno considerável na obtenção de
uma maior variedade e nível de benefícios do que actualmente. Aproximadamente um quarto da população do México vive em áreas florestais, subsistindo frequentemente em condições de extrema pobreza. Em
vários estados com mais de 50% de coberto florestal, 40% da sua população vive abaixo da linha de pobreza.
Realçar o valor de produtos florestais não lenhosos e aumentar a obtenção do seu valor pode trazer consideráveis benefícios às camadas mais pobres das comunidades rurais, tanto ao nível do fornecimento de bens de
subsistência, como materiais de construção, uma vez que materiais substitutos poderão ser dispendiosos e
produzidos fora da região, como ao nível da criação de rendimentos directos.
Fonte: Adger et al. 1994.

Aqui ficam três razões importantes para explicar e enfatizar toda a variedade de benefícios
visíveis ou ocultos, bem como o retorno económico no investimento ambiental:
 Cria uma imagem completa. A lista completa de benefícios apresenta uma imagem mais

completa da importância económica do ambiente e dos custos elevados e extensivos associados à degradação e prejuízo ambiental. Os decisores devem ter conhecimento e apreciar
os valores completos – e variados – associados ao investimento ambiental.
 Realça os benefícios a longo prazo. O enfoque exclusivo em valores comerciais tem

levado, em muitos países, a uma situação em que o desenvolvimento e a política económica colocaram ênfase indevida na maximização da quantidade de produtos extraídos do
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ambiente, mesmo quando este uso não é sustentável e pode não ser o melhor em termos
económicos. Os decisores devem compreender que o uso comercial extractivo é apenas
uma opção entre muitas ao procurar maximizar o retorno económico do investimento
ambiental – e que este retorno costuma beneficiar os grupos mais ricos da sociedade que
têm capacidade para aceder e lucrar com estes benefícios comerciais. Se os bens ambientais
não forem geridos a pensar a longo prazo e forem explorados apenas para um lucro a curto
prazo, podem nunca proporcionar o desenvolvimento económico da medida ou do tipo
necessário para reduzir a pobreza ou para beneficiar os mais pobres.
 Revela bens e serviços ocultos. Os bens e serviços ambientais ocultos são particular-

mente importantes para as camadas mais pobres e vulneráveis da população. Em muitos
casos, fontes alternativas de bens e serviços essenciais não estão simplesmente ao alcance
destas faixas (PNUD 2005), que sofrem de maneira desproporcionada em termos de saúde
e bem-estar económico e geral devido à degradação e prejuízo ambiental. Deve-se fazer ver
aos decisores que existe uma ligação directa entre o retorno do investimento ambiental e o
bem-estar e a sobrevivência dos mais pobres.

2.3 Compreender os Resultados do Bem-Estar Humano e
Económico
O terceiro – e último – ponto a sustentar ao estruturar o argumento das ligações entre o
ambiente e a economia é que o retorno do investimento ambiental traz resultados positivos para
o bem-estar humano e económico, que se traduzem em ganhos por toda a economia. O essencial para os decisores é compreender de que modo as alterações na base ambiental e os fluxos
de bens e serviços que esta origina afectam o crescimento económico em benefício dos pobres.
A Avaliação dos Ecossistemas do Milénio – uma avaliação científica levada a cabo por mais de
1300 especialistas por todo o mundo de 2001 a 2005 sobre o estado e as tendências dos ecossistemas do planeta e dos serviços que prestam – é um quadro particularmente útil para traçar as
ligações entre os bens e fluxos ambientais, os elementos de bem-estar humano e os indicadores
utilizados para medir o progresso em direcção aos objectivos sectoriais e macroeconómicos que
envolvem o crescimento económico, o desenvolvimento e a redução da pobreza (figura 2.2).
Estão relativamente bem organizados os resultados de bem-estar humano e económico mais abrangentes de um investimento em bens-chave, como florestas, terras cultiváveis e pesca para alimentação, rendimento e comércio, bem como os benefícios para a saúde humana de água potável e
ar puro; no entanto, os decisores devem ser informados de que o investimento ambiental possui
muitos serviços menos óbvios – mas altamente valiosos –, que podem ter um importante efeito
multiplicador por toda a economia. Em jeito de exemplo, a caixa 2.3 apresenta os modos como as
populações de insectos prestam serviços de regulação importantes do ponto de vista económico,
o que por sua vez se repercute no comércio local e global, na produção e no preço dos alimentos e
nos rendimentos dos agricultores. São estes resultados e indicadores de crescimento económico em
benefício dos pobres que fornecem a base elementar de dados concretos, detalhada no capítulo 4,
para convencer os decisores relativamente aos ganhos implícitos ao investir no ambiente.
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Figura 2.2:

Ligar o Investimento Ambiental ao Bem-Estar Humano e ao Crescimento em benefício
dos pobres

B A S E D E B E N S A M B I E N TA I S
Serviços dos Ecossistemas
De suporte
• Ciclo de nutrientes • Produção primária
• Formação do solo • …
De aprovisionamento
• Alimentação
• Água doce
• Madeira e fibra
• Combustível
• …

•
•
•
•
•

Reguladores
Regulação do clima
Regulação de cheias
Prevenção de doenças
Purificação de água
…

•
•
•
•
•

Culturais
Estéticos
Espirituais
Educacionais
Recreativos
…

A Vida na Terra – Biodiversidade
FLUXOS ECONÓMICOS

Elementos de Bem-Estar Humano
Segurança

Saúde

Boas relações
sociais

• Segurança pessoal
• Bens de recursos
protegidos
• Protecção contra
desastres

• Força
• Bem-estar
• Acesso a ar puro
e água potável

• Coesão social
• Respeito mútuo
• Capacidade de
ajudar outras
pessoass

Condições básicas para
uma vida razoável

• Formas de subsis-

tência adequadas
• Alimentação nutritiva e suficiente
• Habitação
• Acesso a bens

Liberdade de escolha e de acção:
Oportunidade de atingir o que um indivíduo valoriza ser e fazer

Indicadores de Crescimento Económico em benefício dos pobres
•
•
•
•
•
•

Produção
Consumo
Rendimento
Geração de receitas
Poupança de custos
Fluxos de investimento e
comerciais

Fonte: Adaptado de MA 2005.
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•
•
•
•

PIB
Balança de pagamentos
Ganhos na conversão de divisas
Acesso e disponibilidade de
água potável, saneamento,
alimentos, habitação, energia,
cuidados de saúde, etc.
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Caixa 2.3: Os Custos para o Bem-Estar Humano e Económico do Declínio dos Insectos
Ecologistas e entomologistas estão cada vez mais preocupados com o desaparecimento de determinados
insectos de áreas onde anteriormente abundavam. No entanto, até há pouco tempo, estas perdas na biodiversidade não eram tratadas como sendo um desastre por parte dos planeadores e decisores económicos. Foi
só após se tornarem evidentes as graves consequências económicas destas alterações ambientais que políticos e decisores decidiram mobilizar fundos para enfrentar os problemas associados ao declínio dos insectos.
Em apenas um ano, por exemplo, 2,5 milhões de colmeias foram dizimadas por doença nos Estados Unidos
e surgiram receios de surtos semelhantes na Europa. Cerca de três quartos das plantas que florescem dependem de pássaros, abelhas e outros agentes polinizadores. Estima-se que a polinização é responsável por cerca
de 15 mil milhões de dólares anualmente em colheitas nos Estados Unidos. Já se verificou a diminuição de
determinadas colheitas valiosas do ponto de vista comercial, como de maçãs, amêndoas, cerejas, mirtilos,
pepinos, abóboras, arandos e luzerna; os custos anuais das taxas de polinização dos agricultores quase duplicaram e os preços dos alimentos começaram a subir.
A uma escala global, muitas culturas de frutas, legumes e estimulantes (por exemplo, tabaco, café e chá)
estão bastante ou totalmente dependentes dos insectos para polinização. Um estudo recente mediu o
impacto económico dos agentes polinizadores na produção agrícola a partir de 100 culturas usadas directamente na alimentação humana. Os investigadores concluíram que o valor económico total da polinização
a nível mundial ascendia a 153 mil milhões de euros, o que representa 9,4% do valor da produção agrícola
mundial destinada à alimentação humana. Legumes e frutas são as categorias de culturas que lideram em
termos de valor de polinização por insectos com 50,9 e 50,6 mil milhões de euros, respectivamente, seguidas
pelas culturas de óleos alimentares, estimulantes, nozes e especiarias.
Fontes: Gallai et al. 2007; Sumner and Boriss 2006.

2.4 Abordar as Alterações Climáticas e os Seus Impactos na
Economia
Compreender as alterações climáticas e os seus impactos na economia é crucial na estruturação do argumento e na fundamentação económica a favor dos investimentos ambientais.
Até agora, as alterações climáticas têm sido uma preocupação exclusiva de ministérios do
ambiente e agências de meteorologia. Mas as alterações climáticas terão impactos amplos e
dramáticos, que incluem:
 Redução da produtividade agrícola e aumento da insegurança alimentar
 Esgotamento dos stocks de recursos naturais, incluindo água
 Aumento da frequência de desastres, levando a uma menor produtividade e a mais custos

de saúde
 Redução da eficiência e rentabilidade de infra-estruturas existentes e planificadas
 Maior frequência de desastres relacionados com o clima e impactos macroeconómicos con-

comitantes
Dado este contexto e a crescente consciencialização da importância das alterações climáticas,
os ministérios das finanças e os ministérios de planificação precisam de compreender melhor
estas questões e como abordar a adaptação às alterações climáticas nos processos de planeamento nacionais e regionais e através das decisões fiscais (orçamentais) e de investimento.
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Vários países já começaram ou estão interessados na análise económica das alterações climáticas, pelo que os objectivos, metodologias e resultados desta análise devem ser revistos.
Para mitigar as alterações climáticas, vários países estão a tirar partido das oportunidades
competitivas de novos mercados para produtos e serviços hipocarbónicos, como tecnologias
renováveis e eficientes do ponto de vista energético. A liderança da revolução hipocarbónica
depende de um sector privado dinâmico, bem como de instituições e políticas dinamizadoras
fornecidas pelos governos, incluindo os ministérios das finanças e de planificação.
Uma outra dimensão do interesse global nas alterações climáticas tem a ver com o crescente
fluxo de fundos privados e públicos externos em seu favor. Para fins de mitigação, estes fundos
são habitualmente avançados pelo sector privado através do comércio de carbono; para fins de
adaptação, verifica-se uma crescente disponibilidade de financiamento por parte de doadores.
Estas novas fontes de financiamento público e privado exteriores aos tradicionais sistemas
orçamentais e fiscais colocam novos desafios e oportunidades aos ministérios das finanças
e de planificação. São necessários sistemas coerentes para assegurar uma gestão financeira
pública e saudável sem comprometer os objectivos pretendidos destes fundos (PNUD 2007;
CQNUAC 2008).
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E

m estruturando o argumento, o passo seguinte é fornecer dados concretos sobre o contributo do investimento ambiental para o crescimento económico em benefício dos pobres,
usando terminologia e indicadores que os decisores utilizam para estabelecer prioridades
de políticas e investimentos e para acompanhar o progresso em direcção às metas económicas
e de desenvolvimento.
Este capítulo descreve os resultados do investimento ambiental em relação aos cinco aspectos
do crescimento em benefício dos pobres com possivelmente maior eco junto dos decisores em
ministérios das finanças, tesourarias, agências sectoriais e autoridades locais:
 Obter um crescimento económico a nível nacional e manter a produção sectorial
 Gerar receitas públicas
 Reduzir despesas
 Aliviar e reduzir a pobreza
 Cumprir os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio

Este capítulo apresenta dados, valores e argumentos económicos que fornecem dados concretos, práticos e relevantes ao nível de políticas e que ajudam a convencer os decisores relativamente aos ganhos a obter do investimento no ambiente em termos de resultados de crescimento económico em benefício dos pobres. Estes argumentos surgem ilustrados na figura 3.1.

Figura 3.1:

Ligações entre o Investimento Ambiental e o Crescimento Económico em benefício
dos pobres
INVESTIMENTO
AMBIENTAL

CRESCIMENTO
ECONÓMICO EM
BENEFÍCIO DOS POBRES

Obter um crescimento económico
nacional e sectorial

Gerar receitas
públicas

Reduzir
despesas

Aliviar e
reduzir a pobreza

Cumprir os
ODM
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3.1 Obter um Crescimento Económico a Nível Nacional e Manter
a Produção Sectorial
O progresso em direcção a uma economia estável, dinâmica e plenamente funcional permanece o cerne da maioria dos objectivos das políticas macroeconómicas. Vários indicadores
são utilizados para medir o desempenho e o crescimento da economia nacional e respectivos
sectores, incluindo as alterações anuais no PIB, taxas de emprego, balanças comerciais, ganhos
na conversão de divisas, investimento e o orçamento público. Os bens e serviços ambientais
contribuem habitualmente de forma substancial para estes indicadores e podem continuar a
contribuir para o crescimento económico nacional se geridos e utilizados de forma sustentável
como nos seguintes exemplos:
 O sector das pescas contribui com mais do que 10% do PIB no Camboja, Kiribati e nas

Maldivas, e mais de 5% na Gâmbia, Mauritânia e São Tomé. O peixe é a mercadoria
agrícola mais valiosa comercializada a nível internacional com receitas de exportação líquidas obtidas por países em desenvolvimento que atingiram 17,7 mil milhões de dólares em
2001– mais do que café, cacau, açúcar e chá somados (OECD 2008).
 A exploração florestal equivale a mais de 10% do PIB em muitos dos países mais pobres

do mundo. No conjunto de todos os países em desenvolvimento, o sector florestal fornece
emprego formal a 10 milhões de pessoas e emprego informal a outros 30 a 50 milhões de
pessoas. Nos Camarões, the República Centro-Africana e Libéria, as florestas representam desde praticamente 30% a mais de 40% das exportações nacionais (OECD 2008).
 Nas Maldivas, o turismo costeiro e marítimo equivale directamente a 20% do PIB e os

seus efeitos mais abrangentes ajudam a produzir 74% do rendimento nacional. Este tipo
de turismo contribui com mais de 60% de recebimentos de conversão de divisas e mais de
90% das receitas fiscais do governo é proveniente de direitos de importação e impostos relacionados com o turismo. Além disso, cerca de 40% da mão-de-obra do país está empregada
na indústria (Emerton 2006).
 Nas Seychelles, os bens e serviços ambientais contribuem com um quarto de todas as

oportunidades de emprego, um terço das receitas governamentais e dois terços dos ganhos
na conversão de divisas (Emerton 1997).
Valores como estes fornecem dados convincentes na demonstração aos decisores da importância do ambiente para o crescimento económico nacional e produção sectorial.
Salvo poucas excepções, os valores oficiais utilizados pelos governos e pelos doadores para
acompanhar os rendimentos nacionais e o desempenho económico subestimam enormemente o contributo do ambiente. Mesmo os registos das actividades de sectores comerciais e
formais como os acima referidos costumam estar incompletos e excluir uma parte considerável
da actividade económica, rendimento e emprego. Por exemplo, dados oficiais mostram que as
florestas contribuem entre 1 e 2% do PIB na Indonésia, enquanto o Banco Mundial estima o
potencial valor das florestas nessa economia mais próximo dos 15 a 20% do PIB (OCDE 2008).
Os recursos ambientais desempenham habitualmente um papel económico bem mais importante do que o sugerido pelas estatísticas oficiais (caixa 3.1).
Os benefícios ao nível da subsistência são uma categoria de valores económicos que são
frequentemente excluídos das estimativas de rendimento e produção sectorial, mesmo apesar
de poderem ter um impacto significativo em termos de crescimento em benefício dos pobres.
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Caixa 3.1: Quantificar o Valor da Biodiversidade na Economia da República Democrática Popular do
Laos
Para assegurar que a política ambiental era enformada pelo pensamento económico e que podia ser justificada junto dos decisores e planeadores económicos, foi levada a cabo uma avaliação económica como parte
do Plano de Acção e Estratégia para a Biodiversidade Nacional da República Democrática Popular do Laos.
Os resultados sublinharam a importância da biodiversidade para as principais metas de desenvolvimento do
país conforme estabelecidas na sua Visão de Desenvolvimento Nacional e Plano de Desenvolvimento Socioeconómico para Cinco Anos.
A maior parte do valor da biodiversidade é obtido em serviços não comercializados e benefícios ao nível dos
agregados familiares (e, por exemplo, madeira para uso doméstico, consumo doméstico de produtos florestais) que nunca aparecem em mercados formais e, por conseguinte, permanecem amplamente invisíveis para
os decisores e planeadores.
A avaliação económica corrigiu estas omissões, demonstrando que a biodiversidade contribui directa ou
indirectamente para mais de 90% do emprego, quase três quartos do PIB per capita, dois terços de apoio
financeiro, quase 60% dos ganhos em exportações e na conversão de divisas, praticamente metade do investimento directo estrangeiro e um terço das receitas governamentais.
Contributo dos recursos biológicos para os principais indicadores económicos nacionais (%)
100
80
60

92%
71%

40

46%

20
0

66%

59%
31%
PIB

Emprego

Conversão
Receitas
Investimento
de divisas governamentais
directo
estrangeiro

Apoio
financeiro

Fonte: Emerton et al. 2002.

Tomando como exemplo o sector florestal, os produtos não lenhosos criam frequentemente
produção económica a nível local, apesar de raramente serem incluídos nas estimativas formais de produção, como ilustrado nos seguintes exemplos:
 Na República Democrática Popular do Laos, o valor acrescentado às formas de subsis-

tência relacionadas com a recolha de produtos florestais não lenhosos em 2000 foi calculada
em mais de 185 milhões de dólares, em comparação com as receitas brutas da exploração
madeireira com fins comerciais que rondaram os 50 milhões de dólares (Emerton 2005).
 A utilização da floresta ao nível da subsistência em 2001 valeu 20 vezes mais do que os

ganhos do sector formal da exploração florestal comercial no Quénia (Ecoforum 2001).
 Em diversas regiões de países em desenvolvimento, a lenha é a fonte primária de energia

doméstica, apesar de tal raramente surgir reflectido nas estimativas do sector energético.
Na Zâmbia, 70% das necessidades energéticas nacionais são suportadas por lenha obtida a
partir de florestas e árvores em explorações agrícolas; em Moçambique, 80%; no Malawi,
cerca de 90%; e na Tanzânia, 97% (Ecoforum 2001).
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Uma segunda categoria de benefícios económicos que não é habitualmente discernível nas
estatísticas nacionais e sectoriais é o contributo de serviços ambientais fornecidos por
ecossistemas específicos, como os caudais de água e respectiva qualidade, produtividade
biológica, condições dos solos e produtividade da terra e qualidade paisagística. Estes serviços
são frequentemente cruciais para o rendimento e produção sectorial, como demonstram os
seguintes exemplos:
 Na costa do Baluchistão, no Paquistão, os mangues são responsáveis pelo habitat de repro-

dução e desova do qual se estima depender quase metade da produção de pesca em mar
alto (Baig e Iftikhar 2007).
 Constatou-se que os recifes de coral saudáveis no Sudeste Asiático aumentaram a produti-

vidade piscatória em mais de 10 toneladas por quilómetro quadrado por ano (Burke, Selig e
Spalding 2002; McAllister 1988).
 O actual valor da gestão sustentável de florestas nas terras altas para o aproveitamento

hidroeléctrico do rio Paute na cordilheira dos Andes, no Equador – conforme reflectido nas
receitas energéticas acrescidas, custos de dragagem mais baixos e um prolongamento da
vida útil da barragem –, foi calculado entre 15 a 40 milhões de dólares, demonstrando que a
gestão da bacia hidrográfica a montante tem interesse económico directo para o sector energético (Southgate e Macke 1989).
A caixa 3.2 mostra como a inclusão de recursos ambientais aumenta de forma substancial as
estimativas do valor do ambiente.
Caixa 3.2: O Contributo dos Recursos Florestais para os Sectores Florestal, Pecuário e das Zonas
Húmidas no Uganda
Somadas em conjunto, a agricultura, a exploração florestal e a pesca contribuem para cerca de um terço
do PIB do Uganda, ou cerca de 2 mil milhões de dólares, de acordo com as estatísticas oficiais de 1998. Os
recursos naturais contribuem obviamente de forma substancial para a produção destes sectores – em termos
de madeira e outros produtos derivados, produção pecuária e pescas, etc.; no entanto, há outros serviços e
recursos ambientais envolvidos.
Os benefícios económicos da conservação do solo e da água como contributos para a produção pecuária (por
exemplo, através do controlo da erosão, pastagens e forragem) e relativos a serviços de purificação de água são
imensos, mas, na sua generalidade, não estão registados. Quando são incluídas estas fontes adicionais da produção sectorial, os recursos ambientais contribuem com metade do rendimento da produção pecuária registada e
os valores de rendimento bruto aumentam em mais de um terço nos sectores florestal e das zonas húmidas.
Rendimento bruto (milhões de
dólares/ano

Sector
Exploração
florestal

Produção de madeira, vigas de madeira e lenha

132,97

Serviços de conservação do solo e da água

113,62

Pecuária

Produção pecuária

281,08

Contributos de pastagens naturais, mato e zonas húmidas

139,34

Produção piscatória

313,13

Pesca e zonas húmidas

Serviços de purificação de água

Fonte: Emerton and Muramira 1999.
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3.2 Gerar Receitas Públicas
Manter orçamentos públicos saudáveis é uma importante preocupação para a maior parte dos
decisores económicos e de desenvolvimento, uma vez que estão geralmente sob muita pressão
para gerar receitas. Os processos de descentralização e devolução na gestão financeira que estão
a decorrer em muitos países significam que agências governamentais estão a tornar-se cada vez
mais responsáveis por gerar as suas próprias receitas e financiar as suas próprias despesas.
Demonstrar a importância económica de uma gestão ambiental sustentável em termos de
gestão das finanças públicas sublinha a sua importância para o governo enquanto sector-chave
de ganhos – tanto para os ministérios do ambiente como para as tesourarias centrais ou outras
agências a este nível. Os recursos ambientais fornecem frequentemente ganhos significativos
aos governos, como ilustram os seguintes exemplos e a caixa 3.3:
 Entre 1993 e 1999, os acordos de pesca com frotas estrangeiras forneceram 30% de receitas

governamentais na Guiné-Bissau, 15% na Mauritânia, e 13% em São Tomé (OECD 2008).
 Os minerais fornecem consideráveis receitas para os países. Mais de metade das receitas

fiscais do Botswana derivam da actividade mineira; ouro, cobre, zinco e outros minerais
representam 43% das receitas governamentais no Peru; e o cobre contribui com 22% dos
ganhos fiscais no Chile (OECD 2008).

Caixa 3.3: O Contributo da Biodiversidade para as Receitas Governamentais nas Seychelles
Um trabalho desenvolvido nas Seychelles identificou uma gama completa de rendimentos que revertem em
benefício do governo e que são provenientes da biodiversidade do país. Isto inclui tanto impostos directos
como taxas sobre a extracção de recursos e venda, além do contributo do ambiente para os ganhos noutros
sectores – como através de taxas de hotelaria, taxas de aeroporto e custos portuários. Ao todo, a biodiversidade contribui para cerca de um terço das receitas governamentais nas Seychelles.

Origem das receitas
Taxas de pernoita em hotéis de ecoturismo

Recebimentos anuais
(milhares de rupias)
11 500

Taxas de aeroporto para ecoturistas

9 700

Receitas de áreas protegidas

1 263

Receitas de exportação relacionadas com a tartaruga gigante
Licenças de pesca
Venda de produtos florestais
Receitas de permissões para abate de árvores

90
36 200
973
32

Custos portuários derivados do ecoturismo e das exportações de recursos naturais

153 834

Total

213 592

Percentagem de todas as receitas públicas

33

Fonte: Emerton 1997.

Estas linhas de raciocínio podem também ser utilizadas para destacar casos em que o rendimento público pode ser aumentado através de um melhor investimento ambiental. Este é um
ponto-chave na fundamentação económica: em muitas situações, os decisores podem apreciar
o valor da gestão ambiental sustentável, incluindo benefícios não comercializados ou menos
tangíveis, mas precisam de ver demonstrados ganhos materiais e fluxos de rendimentos. Têm
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de compreender como a teórica importância económica do investimento ambiental pode ser
compensatória – de que modo é possível gerar receitas e rendimento a partir do ambiente de
forma sustentável e tangível.
É possível gerar receitas de melhor forma e obter benefícios fiscais através de reformas
fiscais ambientais, através da racionalização e da melhoria dos encargos, taxas e impostos
ambientais ou introduzindo novos sistemas de pagamento para bens e serviços ambientais.
Ambos se têm tornado mais divulgados como mecanismos para ajudar os governos a aumentar as receitas ao mesmo tempo que progridem na redução da pobreza e nas metas ambientais. Os, pagamentos referentes a serviços ambientais (caixa 3.4) geram pagamentos em
dinheiro ou em géneros dos beneficiários ou utilizadores desses serviços para as instituições
governamentais, proprietários privados e comunidades que gerem os ecossistemas envolvidos.
Esses pagamentos podem ser aplicados a uma ampla variedade de situações, apesar de habitualmente serem utilizados em relação a serviços florestais e hidrológicos.

Caixa 3.4: Pagamento de Serviços Relacionados com as Bacias Hidrográficas para Gerar Receitas
Públicas para a Gestão Ambiental no Equador
Em Cuenca, a sul dos Andes Equatorianos , cerca de 60% do abastecimento da água vem do Parque Nacional de
Cajas ali perto. O parque está sob a jurisdição da Empresa Municipal de Telecomunicações, Água Potável, Esgotos e Tratamento de Águas Residuais (ETAPA) e é gerida pela Corporação Municipal do Parque Nacional de Cajas.
A corporação municipal, uma agência governamental local, é largamente financiada através de sobretaxas nas
contas da água e outros pagamentos impostos aos consumidores de água em Cuenca (que incluem uma central
hidroeléctrica) e que são pagos à ETAPA. O dinheiro recebido é utilizado para cobrir os custos operacionais e
administrativos da corporação. Também é utilizado para adquirir terras adicionais na bacia hidrográfica para
fins de preservação, para financiar projectos de gestão da bacia hidrográfica e para fornecer crédito rotativo e
aconselhamento técnico aos agricultores na região da bacia hidrográfica, no sentido de os ajudar a aumentar a
sua utilização eficiente da água. Em 2003, o orçamento da empresa era de aproximadamente 700 000 dólares,
200 000 dos quais eram derivados de taxas sobre a água e sobre entradas turísticas no parque nacional.
Fonte: Espinosa 2005.

O sequestro e o comércio de carbono compõem outro mercado emergente que governos
e outras organizações estão a utilizar para aumentar as receitas para o ambiente (caixa 3.5).
Exemplos específicos de geração de receitas a partir do ambiente incluem:
 Um quarto dos impostos nos Camarões são provenientes da madeira e metade das receitas

do Butão são geradas pela hidroelectricidade.
 Nas Honduras, as contas de água para os consumidores domésticos foram inflacionadas

em 35% e as receitas adicionais foram utilizadas para a preservação da bacia hidrográfica de
El Escondido (Cohen 2002).
 Uma taxa de consumidor equivalente a 3% das receitas derivadas de empresas de electri-

cidade e hidroelectricidade foi introduzida na Colômbia para os serviços de bacias hidrográficas das florestas como uma forma de fornecer recursos para a conservação das bacias
hidrográficas.
 O valor das transacções de carbono duplicou entre 2006 e 2007, de acordo com os valores

do Banco Mundial, atingindo os 64 mil milhões de dólares; foi previsto que esta quantia
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Caixa 3.5: Comércio de Carbono como um Mecanismo para Angariação de Fundos para a
Conservação Florestal em Aceh, Indonésia
Uma iniciativa de 2008 tem como objectivo evitar a desflorestação e a conversão de 1,9 milhões de hectares
na floresta de Ulu Masen, Aceh, na Indonésia. Espera-se que este esforço reduza as emissões de dióxido de
carbono em 100 milhões de toneladas ao longo de 30 anos. Num acordo conseguido pelo governo local e
com o apoio de várias organizações não governamentais internacionais, o interesse emergente no comércio
de carbono para reduzir emissões resultantes da desflorestação em países em desenvolvimento está a ser
utilizado para angariar fundos de conservação.
A venda de créditos de carbono será utilizada para ajudar a financiar projectos de saúde e educação na comunidade local. Os organizadores do projecto estimam que será possível reduzir a desflorestação em 750 000
hectares de terra em 85% ao longo de 30 anos – e, por conseguinte, evitar a emissão de mais de 3,3 milhões
de toneladas de dióxido de carbono anualmente.
Os créditos de carbono estão a ser vendidos a inúmeros compradores. Entre eles, a Merrill Lynch, uma
empresa de gestão e consultoria financeira internacional, irá pagar 4 dólares por crédito por 500 000 créditos
por ano ao longo dos próximos quatro anos e procura vendê-los com uma margem de lucro a empresas que
queiram compensar voluntariamente as suas emissões de carbono. Actualmente, estes créditos voluntários –
sendo que cada um representa uma tonelada de dióxido de carbono que se evita lançar na atmosfera – são
vendidos entre 2 e 20 dólares.

excedesse os 100 mil milhões de dólares até ao fim de 2008. Em 2007, os operadores económicos compraram e venderam licenças de emissão no valor cerca de 60 mil milhões de
dólares, maioritariamente na Europa e no Japão, onde os governos regulam as emissões
de gases com efeito de estufa. Se, conforme previsto, for implementada regulamentação nos
Estados Unidos, o mercado de comércio de emissões de dióxido de carbono deve valer 1
bilião de dólares anualmente até 2020.

3.3 Reduzir Despesas
Os recursos naturais são uma fonte de rendimento e de bens de primeira necessidade barata e
acessível, uma vez que reduzem a necessidade de despesas na aquisição de bens em alternativa. Um ambiente saudável também reduz a probabilidade de perdas e prejuízos económicos
maiores (por exemplo, custos com a saúde, perda de rendimento e produção reduzida devido a
enfermidade e mortalidade, bem como despesas públicas para mitigar os efeitos de desastres).
O fornecimento contínuo de bens e serviços ambientais poupa, portanto, dinheiro ao governo,
ao sector privado e a cada agregado familiar.
Uma gestão ambiental e extracção de recursos naturais sustentáveis asseguram que são evitados perdas e custos económicos a longo prazo. Na maior parte dos casos, os custos da degradação ambiental são avultados quando calculados a nível nacional e as perdas a longo prazo
resultantes de uma utilização da terra e exploração de recursos insustentáveis são igualmente
grandes. A Caixa 3.6 ilustra como as perdas associadas à degradação ambiental se propagam
por vários sectores e grupos sociais no Paquistão e como, quando somadas, ascendem a um
valor considerável tanto em termos absolutos como em proporção do PIB.
A manutenção de ecossistemas naturais para o fornecimento de bens e serviços importantes
é frequentemente uma opção mais eficiente do ponto de vista dos custos do que fornecer
esses bens e serviços através de tecnologias artificiais. Conservar uma floresta a montante, por
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Caixa 3.6: Os Custos da Degradação Ambiental para a Economia do Paquistão
Os problemas ambientais do Paquistão constituem uma grave preocupação não apenas devido às virtudes
intrínsecas da promoção de uma gestão ambiental responsável, mas também devido às consequências económicas da degradação ambiental.
Um estudo recente concluiu que o custo médio anual da degradação ambiental do Paquistão é de cerca de
6 mil milhões de dólares ou 6% do PIB nacional – uma taxa semelhante à magnitude do recente crescimento
registado nas contas nacionais. O custo mais elevado deriva de um fornecimento de água, saneamento e
condições de higiene inadequados (1,87 mil milhões de dólares), seguido pela degradação do solo (1,17 mil
milhões de dólares) e da poluição do ar interior (1,12 mil milhões de dólares). A poluição do ar nas zonas
urbanas por partículas acrescenta mais mil milhões de dólares. O custo estimado da exposição a chumbo é de
750 milhões de dólares. A degradação de pastagens naturais e a desflorestação custam em conjunto cerca de
115 milhões de dólares.
Os custos específicos associados à

Fonte de degradação

degradação ambiental são muitos

Fornecimento de água, saneamento e condições de higiene

e variados de acordo com o estudo

Custo (milhões
Percentade dólares/ano) gem do total
1 874

31

(vide quadro). Os danos para a

Salinização e erosão dos solos

1 171

19

saúde resultantes da poluição e de

Poluição do ar interior

1 121

18

um fornecimento de água precário

Poluição do ar nas zonas urbanas

1 087

18

originam despesas médicas pri-

Exposição a chumbo

753

12

vadas e públicas, além de resulta-

Degradação de pastagens naturais

70

1

rem em produção e rendimento

Desflorestação

45

1

diminuídos através de dias de

trabalho perdidos. A salinização e a erosão dos solos, aliados a uma contínua gestão incorrecta da irrigação
e fraca gestão da utilização da terra, resultaram numa redução da área cultivável, menores colheitas e menos
forragens. A desflorestação levou a prejuízos florestais privados localmente, incluindo ao nível da desflorestação sustentável, produtos não lenhosos, turismo e lazer.
Fonte: Banco Mundial 2006a.

exemplo, custa geralmente bastante menos do que investir em unidades novas de filtragem
e tratamento a jusante ou levar a cabo actividades de desassoreamento dispendiosas, como
demonstram os seguintes exemplos dos Estados Unidos.
 Em Portland, Oregon, Portland, Maine, e Seattle, Washington, concluiu-se que por cada dólar

investido na protecção das bacias hidrográficas seriam poupados, no mínimo, 7,50 dólares
e, no máximo, 200 dólares em custos para uma nova unidade de tratamento e filtragem da
água (Reid 2001).
 Ao conservar as florestas a montante nas montanhas Catskills, a cidade de Nova Iorque pro-

cura evitar investir 4 a 6 mil milhões de dólares adicionais em infra-estruturas para manter a
qualidade do fornecimento de água urbano (Isakson 2002).
O papel do ambiente para reduzir o risco e mitigar os efeitos (e custos) de desastres naturais
ou induzidos pelo ser humano – incluindo os associados às alterações climáticas e à variabilidade do clima – atrai cada vez mais a atenção dos decisores. A importância económica destes
serviços é frequentemente imensa, como ilustram os seguintes exemplos:
 Três zonas húmidas no Malawi, Moçambique e Zâmbia desempenham um papel rele-

vante na minimização de inundações a jusante, levando a que sejam evitados custos públicos
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e privados ao nível do realojamento das pessoas, substituição de infra-estruturas de estradas e
caminhos de ferro danificadas, perda de campos de cultivo e gado e povoações destruídas. Os
custos evitados têm um valor líquido actual de 3 milhões de dólares (Turpie et al. 1999).
 Em épocas de seca extrema, a população pastoril do Jibuti apoia-se em alimentos de emer-

gência recolhidos das florestas. Uma vez que estes alimentos podem valer até 2 milhões de
dólares, isto traduz-se em grandes poupanças concretas da parte do governo e de doadores
em termos de despesas de ajuda alimentar (Emerton 1999).
 Cada hectare de área de mangue no estado indiano de Orissa foi avaliado em mais de 8 mil

dólares pelo seu efeito de protecção do litoral e minimização dos danos de ciclones, diminuindo o grau de danos em habitações, baixando a incidência de mortes no gado e reduzindo a destruição de outros bens e propriedade (SANDEE 2007).
 Os recifes de coral saudáveis nas Caraíbas fornecem serviços de protecção à linha costeira

que se estimam entre 2 mil dólares por quilómetro quadrado em áreas virtualmente não
povoadas e um milhão de dólares por quilómetro quadrado em áreas densamente povoadas
e desenvolvidas (Burke e Maidens 2004).

3.4 Aliviar e Reduzir a Pobreza
A redução da pobreza está na origem das metas de desenvolvimento sectoriais e macroeconómicas na maioria dos países em desenvolvimento. É por isso crucial apresentar dados concretos
de que o investimento ambiental é uma estratégia-chave para o alívio e redução da pobreza ao
fundamentar a integração do ambiente nos processos de desenvolvimento sectoriais e nacionais.
Porque os pobres tendem a apoiar-se muito mais em bens e serviços ambientais do que
outras camadas da população, e uma vez que têm menos capacidades de lidar com os efeitos
da degradação e perda ambientais, é essencial a manutenção de um bom estado ambiental
para ir ao encontro das suas necessidades básicas e aliviar a pobreza a curto e médio prazo.
A degradação dos recursos naturais e a sobreexploração beneficiam essencialmente grupos e
elites mais abastados, resultando em custos tanto internos como externos para os pobres (por
exemplo, a sua marginalização e alienação de terras produtivas e recursos, abastecimento de
água reduzido e erosão do solo), custos esses difíceis de enfrentar da sua parte. À medida que
aumentam os níveis relativos de pobreza e vulnerabilidade, também aumenta o contributo relativo de bens e serviços ambientais para a subsistência e necessidades básicas dos agregados
familiares, como mostram os seguintes exemplos e a caixa 3.7 mais abaixo:
 Um trabalho levado a cabo nas zonas rurais do Zimbabué demonstra que os recursos

ambientais contribuem de forma significativa para o rendimento da maior parte dos agregados familiares. Para o quinto mais pobre, o seu papel relativo é contudo o mais importante:
cerca de 40% do rendimento total (Cavendish 1999).
 Numa área urbana da Bolívia do Norte, foi concluído que mais de metade dos habitantes

participava de uma forma ou de outra nas indústrias de frutos secos e palmito no Brasil;
os membros do grupo mais pobre eram os mais dependentes desta fonte de subsistência,
obtendo daí quase metade do seu rendimento (Stoian 2003).
 Um estudo sobre aldeias na região dos Himalaias concluiu que os pobres se apoiavam nos

recursos naturais para cerca de 25% do seu rendimento, em comparação com menos de
5% no caso dos ricos (Reddy e Chakravarty 1999).
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Caixa 3.7: Pobreza dos Agregados Familiares e Respectiva Dependência dos Recursos Biológicos na
República Democrática Popular do Laos
As Áreas Protegidas Nacionais de Nam Et e Phou Loei estão localizadas essencialmente na província de
Houaphan, na região norte da República Democrática Popular do Laos. Esta região apresenta a prevalência da
pobreza mais alta do país, sendo a província de Houaphan o local mais pobre, onde três quartos da população foi classificada como pobre em 1998. Os recursos das áreas protegidas fornecem uma variedade de
produtos usados para o rendimento e subsistência dos 3600 agregados familiares –mais de 24 000 pessoas –
que vivem nessas áreas e nas proximidades.
Não é de estranhar que o valor económico da utilização de recursos biológicos seja significativo. Em média,
contribui para cerca de um quarto do rendimento disponível de um agregado familiar e para cerca de metade
da produção e consumo totais. Só o rendimento disponível equivale a mais do dobro de todo o orçamento
anual de desenvolvimento do governo central e doadores que trabalham na província.
Destaca-se particularmente a clara correlação entre os níveis crescentes de pobreza dos agregados familiares
e uma maior dependência da base de recursos naturais. Para os mais desfavorecidos, os recursos biológicos
contribuem com quase metade dos rendimentos disponíveis e mais de 60% do consumo global. De acordo
com as medidas de riqueza e pobreza relativas (valores de excedente/défice de arroz, área cultivada e cabeças
de gado) definidas no Documento de Estratégia de Redução da Pobreza do país em 2001, tanto os agregados
familiares mais ricos como os mais pobres colhem sistematicamente um valor anual de produtos florestais
muito mais elevado do que outras faixas da população. No entanto, mesmo que os agregados familiares mais
ricos se centrem em mercadorias com elevado valor no mercado, estas, apesar de valiosas em termos absolutos, não constituem o principal componente da produção dos seus agregados familiares. Em contraste, os
elevados valores florestais a favor dos agregados familiares mais pobres reflectem a sua dependência destes
produtos para a sua subsistência e para o seu consumo doméstico, além de reflectir a inexistência de fontes
de rendimento alternativas. À medida que os níveis de pobreza aumentam, o contributo económico dos
produtos florestais para a subsistência é progressivamente maior.
Estado global de pobreza (%) Acesso a terras agrícolas (%) Auto-suficiência em arroz (%)
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 Na região de Chobe no Botswana, constatou-se que os pobres dependiam dos produtos

naturais provenientes de terras comuns para metade do seu rendimento, em comparação
com menos de um quinto para os agregados familiares mais ricos (Kerapeletswe e Lovett
2001).
As mulheres, mais sujeitas à pobreza, estão também dependentes de forma desproporcional
da qualidade e dos bens ambientais. Isto acontece porque, em muitas culturas, são as responsáveis por abastecer o seu agregado familiar com produtos parcial ou totalmente provenientes do ambiente (como comida, água, energia doméstica e remédios) e porque os recursos
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naturais lhes oferecem uma fonte de rendimento acessível. Por exemplo, numa comunidade
montanhosa na Reserva da Biosfera da Sierra de Manantlán, no México, verificou-se que a
recolha e venda de produtos florestais não lenhosos eram levadas a cabo quase exclusivamente
por mulheres. A venda destes produtos era considerada a fonte de rendimento disponível mais
importante para 30% das mulheres inquiridas e a segunda ou a terceira fonte mais importante
para as restantes (Marshall e Newton 2003).
No que diz respeito à redução da pobreza a longo termo, os recursos ambientais fornecem
um conjunto de riquezas que pode aumentar a resistência económica e oferecer oportunidades de crescimento económico para os pobres, bem como ser convertido em benefícios mais
amplos de desenvolvimento. Se geridos de forma sustentável, o capital natural ou os bens
ambientais fornecem meios para gerar riqueza e rendimento que podem beneficiar directamente os pobres ao fortalecer e expandir a sua base de subsistência, além de constituírem
uma importante fonte de financiamento do desenvolvimento que os governos podem voltar
a investir no crescimento em favor dos pobres (Banco Mundial 2006b). Acrescentar valor a
uma utilização sustentável dos recursos naturais fornece muitas oportunidades no sentido da
geração de rendimento e da criação de riqueza para agregados familiares desfavorecidos. Além
disso, as pequenas e médias empresas possuídas e geridas por produtores e transformadores
primários de recursos naturais podem contribuir de forma significativa para reduzir a incidência da pobreza e ajudar os agregados familiares a escapar à pobreza (Steele e Feld 2007).
Por outro lado, os investimentos que reduzem ou revertem os danos ambientais têm enormes
benefícios potenciais em termos de redução da pobreza (caixa 3.8).

3.5 Cumprir os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio
O ambiente contribui de forma importante para atingir os ODM. Os bens e serviços relacionam-se não apenas com o Objectivo 7: Garantir a sustentabilidade ambiental, mas também
com os objectivos respeitantes à fome, educação, igualdade de género, mortalidade infantil,
saúde, doença, água e saneamento. Em oposição, a degradação ambiental assume-se como um
obstáculo considerável para atingir as metas dos ODM e, em última instância, pode comprometer qualquer progresso feito nesse sentido. A quadro 3.1 resume as ligações-chave entre o
ambiente e os ODM.
Os benefícios para a saúde humana de água potável e ar puro, e respectiva importância económica, são particularmente consideráveis ao sustentar o caso para se investir no ambiente.
A poluição do ar e da água têm ambos um grande impacto na saúde humana tanto em áreas
rurais como em áreas urbanas; este facto repercute-se num amplo impacto económico:
 Os custos evitados no seguimento de medidas para controlar a poluição do ar interior na

Índia foram estimados entre 50 e 100 dólares por ano de vida ajustado por incapacidade
(OMS 2002).
 A poluição do ar nas zonas urbanas com origem no trânsito ou de origem industrial perma-

nece um dos mais importantes e dispendiosos problemas ambientais que as cidades enfrentam. Os custos anuais de saúde causados pelas emissões de partículas a partir de veículos a
gasóleo em Colombo, Sri Lanka, estão calculados em mais de 200 milhões de dólares em
termos de custos de investigação, tratamento com medicamentos, acompanhamento por
parte de pessoal médico e outros custos não médicos, como sejam os custos de um paciente
ao nível de alimentação e internamento (Chandrasiri 2006).
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Caixa 3.8: O Retorno do Investimento na Recuperação Ambiental para Reduzir a Pobreza nos
Camarões
Abarcando cerca de 8000 quilómetros quadrados no norte dos Camarões, a planície de inundação de Waza
Logone é uma área crucial de biodiversidade e elevada produtividade, numa região onde a queda de chuva
é incerta, a incidência da pobreza é alta e as formas de subsistência são extremamente precárias. Os bens e
serviços naturais da planície de inundação fornecem rendimento e subsistência básicos para mais de 85% da
população rural da região – cerca de 125 000 pessoas. A biodiversidade e produtividade da planície de inundação dependem em larga escala da inundação anual do rio Logone. Em 1979, a construção de um grande
sistema de irrigação de arroz reduziu as cheias em 1000 quilómetros quadrados. Esta perda tem tido efeitos
devastadores na ecologia, biodiversidade e populações humanas da região de Waza Logone (vide quadro).
Levar a cabo trabalhos de construção para recuperar o regime
de inundação pode restaurar até
90% da área da planície de inundação, com um custo de capital de
aproximadamente 11 milhões de
dólares. Para ajudar a fundamentar
o investimento por parte de governo e doadores na recuperação do

Perdas para os agregados familiares locais
Pastoreio

1,31 milhões de dólares/ano

Pesca

470 mil dólares/ano

Agricultura

320 mil dólares/ano

Pastagens

290 mil dólares/ano

Águas superficiais

20 mil dólares/ano

Total

2,4 milhões de dólares/ano
Medidas de rentabilidade económica

regime de inundação como parte

Valor actual líquido

7,76 milhões de dólares

das iniciativas de desenvolvimento

Proporção benefício/custo

6,5:1

rural e alívio da pobreza em curso,

Período de recuperação do investimento 5 anos

foi levado a cabo um estudo para

Custos e benefícios da recuperação das inundações

calcular os benefícios ambientais e

Custos de capital

11,26 milhões de dólares

socioeconómicos dessas inun-

Benefícios líquidos ao nível da subsistência

2,32 milhões de dólares/ano

dações e os custos derivados da
perda de cheias até à data.
Este estudo concluiu que os efeitos socioeconómicos da perda das

Efeitos físicos da recuperação das inundações
Caudal adicional

215 m2/segundo

Recuperação da área de inundação

90%

cheias têm sido significativos, envolvendo custos ao nível da subsistência de quase 50 milhões de dólares ao
longo dos anos desde que o sistema foi construído. Os agregados familiares locais sofreram perdas económicas directas superiores a 2 milhões de dólares por ano através da redução de pastagens na época seca, pesca,
colheita de recursos naturais e pontos de captação de água superficial. A população mais afectada, principalmente pastores, pescadores e agricultores de terras áridas, inclui alguns dos grupos mais pobres e vulneráveis
na região.
O valor económico da recuperação da planície de inundação e o retorno do investimento será significativo.
Acrescentará praticamente 2,5 milhões de dólares por ano para a economia regional – ou 3 mil dólares por
quilómetro quadrado de área inundada – e os benefícios terão igualado os custos de investimento iniciais em
menos de cinco anos. O investimento em medidas de recuperação das cheias apresenta um valor económico actual líquido de 7,76 milhões de dólares e uma proporção de benefício/custo de 6,5:1. A recuperação
ecológica e hidrológica terá impactos consideráveis no alívio da pobreza a nível local, segurança alimentar e
no bem-estar económico.
Fonte: Loth 2004.
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Quadro 3.1: Ligações-Chave entre o Ambiente e os ODM
Objectivo

Ligação

Objectivo 1 Reduzir a
pobreza extrema e a
fome

As estratégias de subsistência e segurança alimentar dos mais desfavorecidos
costumam depender de forma directa de ecossistemas saudáveis e da diversidade dos bens e serviços ecológicos que fornecem.

Objectivo 2 Alcançar
o ensino primário
universal

O tempo tomado na recolha de água e lenha por parte de crianças (em particular, meninas) pode diminuir o tempo passado na escola.

Objectivo 3 Promover a
igualdade do género e
empoderar as mulheres

As mulheres mais pobres estão particularmente expostas à poluição do ar
interior e são mais susceptíveis de carregar pesos excessivos ao recolher água e
lenha, para além de terem acesso desigual a terra e outros recursos naturais.

Objectivo 4 Reduzir a
mortalidade infantil

Estima-se que doenças relacionadas com a água, como a diarreia e a cólera,
matem 3 milhões de pessoas por ano nos países em desenvolvimento, sendo a
maioria crianças com idade inferior a 5 anos.

Objectivo 5 Melhorar a
saúde materna

Ao sujeitarem-se à poluição do ar interior e a carregar pesos excessivos de água
e lenha, a saúde das mulheres é afectada de forma adversa e pode fazer com que
as mulheres fiquem menos preparadas para o parto e corram maiores riscos de
complicações durante a gravidez.

Objectivo 6 Combater
o VIH/SIDA, a malária e
outras doenças graves

Até um quinto do total de doenças em países em desenvolvimento pode estar
associada a factores de risco ambiental; além disso, medidas preventivas de
saúde ambiental são tão importantes quanto tratamentos – e por vezes até mais
económicas.

Objectivo 7 Garantir
a sustentabilidade
ambiental

As actuais tendências de degradação ambiental têm de ser invertidas de modo a
manter a saúde e a produtividade dos ecossistemas mundiais.

Objectivo 8 Fortalecer
Os países em desenvolvimento têm necessidades especiais relativamente a
uma parceria global
ajuda ao desenvolvimento, incluindo aumentar as capacidades de adaptação às
para o desenvolvimento alterações climáticas e de abordagem aos desafios ambientais, como a gestão da
água e de resíduos.
Fontes: PNUD-PNUMA 2007, 2009.

 Um trabalho levado a cabo em Kanpur, uma das cidades mais poluídas da Índia, conclui

que os custos económicos anuais dos perigosos níveis de poluição automóvel rondam os
50 milhões de dólares, o que sugere consideráveis poupanças económicas e incentivos para
apostar em iniciativas de despoluição (Gupta 2006).
 No Líbano, foram calculados muitos e variados custos para a sociedade resultantes da qua-

lidade insuficiente e da quantidade inadequada de água potável (Sarraf, Larsen e Owaygen
2004). Mais de 13 000 anos de vida ajustados por incapacidade são perdidos todos os anos
devido a doenças transmitidas pela água e subsequente mortalidade com um custo de prejuízo
entre 27 e 53 milhões de dólares; os custos de tratamento e assistência médicos estão calculados em 52 milhões de dólares. Supõe-se que os custos anuais incorridos pelos agregados familiares para comprar água engarrafada e instalar equipamentos de purificação de água adicionais se situem em mais de 80 milhões de dólares e 45 dólares por habitante, respectivamente.
Uma vez que as causas da poluição do ar e da água são maioritariamente ambientais (por
exemplo, resultantes de contaminações de origem industrial e agrícola, más estruturas de
esgotos e saneamento, desflorestação a montante, assoreamento e sedimentação), devem ser
realçadas a importância económica do ambiente, no seu contributo para minimizar ou evitar
tais custos e riscos para a saúde, e a necessidade de fornecer serviços de ar e água com qualidade essencial.
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A caixa 3.9 descreve como as zonas húmidas naturais do Uganda têm um papel crucial – e
valioso do ponto de vista económico – ao prestar serviços de tratamento de resíduos e de
qualidade da água para as populações urbanas.
A importância económica de cuidados de saúde e remédios derivados de recursos naturais é,
na maior parte dos casos, enorme, não apenas em termos de valor de mercado e poupanças
ao nível da compra de medicamentos, mas também devido aos benefícios de melhoria de
saúde e prevenção de doenças como os seguintes exemplos destacam:
 O volume anual de colheita de plantas medicinais no Nepal foi estimado em cerca de 15

mil toneladas em 1997–98 e como gerando valores de exportação superiores a 15 milhões
de dólares, envolvendo cerca de 10% dos agregados familiares rurais (Olsen 2005).
 Pensa-se que os ganhos resultantes de práticas de cura tradicionais em Madagáscar excedem

os 10 milhões de dólares ao ano e ocupam cerca de 10 mil indivíduos (Juliard et al. 2006).
A situação é semelhante ao nível de alimentos selvagens e do seu papel em prevenir a fome e
manter a nutrição e a segurança alimentar dos agregados familiares, conforme ilustrado pelos
seguintes exemplos e pela caixa 3-10:
 Na República Democrática Popular do Laos, os alimentos selvagens surgem constante-

mente classificados como o recurso florestal mais importante para os habitantes de aldeias
rurais. Numa província, estimou-se que contribuíssem entre 61 e 79%, em peso, para o

Caixa 3.9: Zonas Húmidas e Qualidade da Água no Uganda
Com cerca de 5,5 quilómetros quadrados de área e uma bacia hidrográfica com mais de 40 quilómetros
quadrados, a zona húmida de Nakivubo começa na zona industrial no centro de Kampala e atravessa áreas
densamente povoadas até desembocar no Lago Vitória na Baía de Murchison.
Nakivubo desempenha um papel vital para a qualidade de água urbana. Tanto o principal canal de drenagem – mais de 90% da população de Kampala não tem acesso a esgotos canalizados – como o escoamento
da única estação de tratamento de esgotos desembocam na parte superior da zona húmida. Por conseguinte,
Nakivubo funciona como uma zona tampão através da qual passa a maioria das águas residuais industriais
e urbanas antes de entrar no Lago Vitória. A zona húmida remove de forma física, química e biológica os
nutrientes e a poluição destas águas residuais. A água purificada proveniente da zona húmida entra no Lago
Vitória a cerca de 3 quilómetros da captação da Unidade de Água de Ggaba, que fornece toda a água canalizada da cidade.
Apesar de pressões para drenar e converter Nakivubo para a habitação e indústria, foi levado a cabo um
estudo pela Divisão de Inspecção de Zonas Húmidas do Governo para avaliar a importância económica de
Nakivubo relativamente ao tratamento de resíduos e à qualidade da água. O estudo incidiu sobre os custos
de substituição para a obtenção de serviços de tratamento de águas residuais equivalentes a partir de tecnologias artificiais bem como custos para compensar a perda da zona húmida através do apetrechamento de
estruturas de purificação na unidade de fornecimento de água da cidade.
O estudo concluiu que a zona húmida fornece actualmente serviços de qualidade de água para os habitantes
urbanos avaliados em mais de 2 milhões de dólares ao ano. Com este argumento económico e com o destaque do papel de Nakivubo como uma parte essencial da infra-estrutura de água e saneamento de Kampala,
os planos de drenagem e conversão da zona húmida foram anulados e Nakivubo foi designada parte da zona
de cintura verde da cidade.
Fonte: Emerton et al. 1999.
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consumo de alimentos que não arroz e fornecessem uma média de 4% de dose energética,
40% de cálcio, 25% de ferro e 40% de vitaminas A e C (Clendon 2001).
 Na República Democrática do Congo, os alimentos selvagens constituem cerca de um

terço da produção dos agregados familiares. Carne, peixe e plantas selvagens contribuem
respectivamente com 3, 6 e 10% do valor total de alimentos consumidos no agregado
familiar, correspondendo a 40, 60 e 110 gramas por dia, respectivamente. São também um
importante contributo para os rendimentos dos agregados familiares – aumentando indirectamente a segurança alimentar – gerando para as vendas dos agregados familiares o dobro
dos rendimentos obtidos pelas culturas (De Merode, Homewood e Cowlishaw 2003).
 Nos Camarões, República Centro-Africana, República do Congo e República Demo-

crática do Congo, os insectos comestíveis – especialmente borboletas – são a principal
fonte de proteínas para as comunidades que habitam em tornos das florestas. A sua comercialização também é fonte de rendimento para as populações rurais – em particular, mulheres. Dados concretos demonstram que a procura de lagartas tem aumentado, incluindo para
exportação, e que cada vez mais pessoas estão envolvidas no seu comércio (Vantomme,
Göhler e N’Deckere-Ziangba 2004).

Caixa 3.10: Zonas Húmidas, Florestas, Saúde, Nutrição e Bem-Estar Rurais na Tanzânia
Na aldeia de Mtanza-Msona no centro-leste da Tanzânia, onde mais de um terço da população vive abaixo
do limiar de pobreza, os recursos das zonas húmidas e das florestas suportam elementos-chave de bem
estar humano. Estes recursos suportam a energia, saúde, habitação, nutrição, ferramentas e a geração de
rendimento disponível dos agregados familiares. O valor local dos recursos das florestas e das zonas húmidas
equivale a pouco mais de 107 dólares per capita, ou 37% do PIB.
Ao comparar o valor dos recursos das zonas húmidas com outras fontes de produção, consumo e bens de
primeira necessidade é realçado o seu papel-chave para a economia dos agregados familiares e das aldeias, em
particular, para os pobres. A análise de três indicadores básicos – o valor total da produção dos agregados familiares relativamente a consumo doméstico e venda, alimentação/nutrição e cuidados médicos/medicamentos –
revela que os produtos naturais contribuem de forma significativa para o bem-estar dos agregados familiares e
evitam consideráveis despesas na aquisição de bens alternativos. Estes recursos valem quase oito vezes mais do
que todas as outras fontes inerentes e exteriores à produção agrícola para os agregados familiares mais pobres
das aldeias. O valor dos medicamentos derivados de plantas é quase 15 vezes superior ao dos medicamentos
comprados e tratamentos “modernos” e a ampla variedade de alimentos selvagens colhidos vale 14 vezes mais
do que as despesas anuais dos agregados familiares pobres com alimentos comprados no mercado.
Quota dos recursos das zonas húmidas e das florestas nos valores totais de rendimentos e despesas
dos agregados familiares (%)

Toda a produção e rendimento
100

Alimentação

100

80

80

89%

Medicamentos
100

93%
76%

80
71%

60

60

40

40

40

20

20

20
0

46%

Aldeia
inteira

30%
Agregados Agregados
familiares familiares
mais pobres mais ricos

0

Aldeia
inteira

Agregados Agregados
familiares familiares
mais pobres mais ricos

87%

60

0

94%
59%

Aldeia
inteira

Agregados Agregados
familiares familiares
mais pobres mais ricos

Fonte: Kasthala et al. 2008.
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Concretos

E

ste capítulo identifica as fontes a partir das quais podem ser obtidos indicadores para
fornecer dados concretos relativamente ao contributo do ambiente para o crescimento
económico em benefício dos pobres. É complementado com orientações aprofundadas
sobre os requisitos de dados (no anexo) que definem os dados necessários de acordo com os
vários aspectos destacados nos capítulos 2 e 3.
Os passos e os dados necessários na fundamentação económica para integrar o ambiente nos
processos de desenvolvimento sectorial e nacional estão resumidos na figura 4.1, que incide
em orientações mais detalhadas apresentadas nos capítulos anteriores.

4.1 Pontos-Chave na Compilação dos Dados
É possível utilizar uma enorme variedade de dados para sustentar os factores económicos na
integração do ambiente nos processos de desenvolvimento nacionais e sectoriais (caixa 4.1).
Estas informações podem ser qualitativas ou quantitativas, gerais ou específicas, relativas ao
país em análise ou com base em experiência internacional.
Em grande medida, os tipos de dados utilizados para suportar os seus argumentos serão determinados pela profundidade e pelo propósito dos contactos com os decisores económicos, pelos seus
respectivos interesses e planos bem como pelo tópico específico que pretende abordar. Os dados
necessários vão desde valores “de desenrascanço” (que podem ser obtidos rápida e facilmente) a
resultados de estudos e análises detalhados (que tomam bastante tempo e recursos na sua recolha).
Este guia de introdução visa principalmente situações onde os colaboradores do IPMA em cada
país e os seus homólogos precisam de se preparar rapidamente para reuniões com decisores
e planeadores económicos e, por conseguinte, têm de reunir dados-chave, factos concretos e
argumentos com urgência.
Devem ser destacados alguns princípios e pontos gerais em relação à preparação das provas
concretas:
 Enfatizar a sustentabilidade. Há valores a curto prazo e imediatos que podem ser obti-

dos a partir da exploração da base de recursos ambientais. Contudo, se esta utilização e
gestão não forem sustentáveis, os fluxos económicos e financeiros não podem ser mantidos
a longo prazo – e não podem ser tratados como retorno de investimento ambiental. Deve-se
ter cuidado para assegurar que as ligações económicas e ambientais transmitidas têm como
base uma utilização e gestão sustentáveis.
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Figura 4.1:

Resumo dos Passos e Dados Necessários na Fundamentação Económica para o
Investimento Ambiental

PASSO

DADOS NECESSÁRIOS

Contextualizar o argumento – ênfase em dados qualitativos
Considerar a base
ambiental como um
bem económico
Realçar o retorno
económico do
investimento
ambiental

Compreender os
resultados do bemestar humano e
económico

 Tipo e dimensão dos recursos naturais e respectiva localização
 Tipo, número e natureza dos sectores-chave, indústrias e actividades económi-

cas ligadas a bens e serviços ambientais

 Produção e valor dos sectores relacionados com o ambiente
 Contributo de bens e serviços ambientais para benefícios não comerciais e de

qualidade de vida

 Potenciais aplicações e usos futuros dos bens e serviços ambientais
 Lista de serviços de apoio, aprovisionamento, regulação e culturais fornecidos

pelo ambiente

 Elementos-chave de bem-estar humano e económico suportados por estes serviços
 Indicadores-chave de crescimento económico em benefício dos pobres ligados

a bens, serviços e bem-estar

Fornecer dados concretos – ênfase em dados quantitativos
Obter um crescimento económico
a nível nacional e
manter a produção
sectorial

 Contributo para actividades económicas “visíveis”: PIB, emprego, comércio,

conversão de divisas, investimento, orçamento público

 Contributo para actividades económicas “ocultas”: rendimento, emprego, co-

mércio, conversão de divisas, investimento

 Efeitos secundários e multiplicadores noutras despesas, rendimentos e produção
 Fontes directas de receitas: Impostos e outras taxas; ganhos de empresas esta-

Gerar receitas
públicas

tais; receitas de serviços de utilidade pública, licenças de exploração e ganhos
oriundos do arrendamento, aluguer ou venda de produtos e áreas de terra
propriedade do Estado; taxas e custos de utilização de recursos; pagamentos
por serviços ambientais

 Receitas de indústrias secundárias e de suporte

Evitar custos públicos e privados
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 Manter os fluxos de benefícios no futuro
 Perdas de produção
 Custos de danos físicos
 Despesas de mitigação e prevenção
 Custos de substituição
 Impactos noutros preços

Aliviar e reduzir a
pobreza

 Exemplos da dependência dos pobres de bens e serviços ambientais
 Exemplos do investimento ambiental como mecanismo de redução da pobreza

Cumprir os ODM

 Erradicação da pobreza (Objectivo 1)
 Segurança alimentar e fome (Objectivo 1)
 Igualdade de género e empoderamento das mulheres (Objectivo 3)
 Saúde humana e redução de doenças (Objectivos 4, 5 e 6)
 Desenvolvimento sustentável (Objectivo 7)
 Água e saneamento (Objectivo 7)
 Habitantes de bairros urbanos degradados (Objectivo 7)

4. Preparar as Provas Concretas Concretos

Caixa 4.1: Obter e Interpretar os Dados
Um dos principais desafios na apresentação de fundamentos económicos para a integração do ambiente nos processos de desenvolvimento sectoriais e nacionais tem a ver com o facto de as ligações entre o ambiente e o crescimento em benefício dos pobres estarem insuficientemente documentadas e não serem bem esclarecidas. Como
resultado, existem ainda pouquíssimos conjuntos de dados específicos que foquem explicitamente as ligações
entre ambiente, economia e pobreza, especialmente valores quantificados e informações ao nível de cada país.
Construir umas provas concretas envolve tipicamente tanto a interpretação de dados existentes sob novas
perspectivas (por exemplo, a importância das bacias hidrográficas para a hidroelectricidade) como a recolha e
análise de novos dados (por exemplo, a dependência dos agregados familiares pobres relativamente a recursos naturais). Quando o tempo e os recursos são limitados, é provável que se apoie mais na reinterpretação
dos dados existentes. Nos casos em que se verifica um esforço mais concertado e a longo prazo para a construção de umas provas concretas, pode ser possível recolher novos dados e encomendar estudos detalhados
para produzir a informação necessária.
A necessidade e a oportunidade de apresentação de dados concretos a decisores surgem frequentemente de
súbito, com pouco tempo de antecedência ou planificação. Por conseguinte, é útil investir algum tempo na
análise dos dados e informações disponíveis e recolher uma base de dados simples com os principais factos e
valores que podem ser referidos quando necessário.

 Abordar actividades económicas tanto visíveis como ocultas. Ao apresentar dados

concretos específicos para demonstrar de que forma o investimento ambiental contribui
para o crescimento económico em benefício dos pobres, deve ser usada uma série de dados
tanto qualitativos como quantitativos. Estes dados devem englobar o rendimento e a produção comercializados e formais (valores que tendem a ser “visíveis” em estatísticas e registos
oficiais) bem como dados associados ao sector informal e ao rendimento e produção não
comercializados (habitualmente valores “ocultos”).
 Distrinçar cuidadosamente os sectores que dependem directa e indirectamente de

recursos naturais para que os benefícios sejam devidamente atribuídos. Distinga
entre os sectores que dependem directamente de recursos naturais como produção primária,
factor de produção ou fonte de matérias-primas (como a exploração florestal, pescas, actividade mineira, etc.) e os sectores que dependem de um aprovisionamento mais amplo de
serviços ambientais (como o fluxo e a qualidade da água necessários para hidroelectricidade
e irrigação, a fertilidade do solo que sustenta a agricultura, as características da paisagem que
suportam o turismo e a qualidade da água e a sua protecção contra perigos que tornam segura
a fixação das populações). Embora todos os rendimentos, ganhos, emprego, etc., associados a
sectores que dependem directamente de recursos naturais possam ser atribuídos ao ambiente,
o mesmo não acontece com sectores cuja produção depende de serviços ambientais. Neste
caso, é habitualmente necessária a consulta de especialistas para determinar em que dimensão os indicadores de crescimento em benefício dos pobres dependem do estado ambiental.
 Descrever os efeitos multiplicadores e repercussivos com dados qualitativos e

quantitativos. Apesar de ser difícil quantificar o efeito multiplicador exacto do investimento ambiental ou da despesa que o ambiente gera, devem ser fornecidos tanto dados
qualitativos como dados quantitativos para mostrar como ocorrem estes efeitos de repercussão e transmitir a importância económica das actividades secundárias e de suporte ligadas a
actividades derivadas do ambiente.
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 Enfatizar os aspectos de distribuição dos dados apresentados. Uma vez que o

aspecto preponderante dos dados concretos apresentados é demonstrar como o ambiente
contribui para o crescimento em benefício dos pobres, são particularmente úteis os dados
acerca da importância económica do ambiente para os pobres. Deve-se destacar a forma
como os benefícios e custos são distribuídos por diferentes grupos, quem ganha e quem
perde com o investimento ambiental e com a degradação ambiental, em particular, no que
diz respeito aos mais pobres e aos grupos mais vulneráveis.
 Enfatizar as tendências e as alterações ao longo do tempo. Os dados concretos apre-

sentados não devem ser apenas um retrato da situação actual mas antes uma demonstração
de como o investimento ambiental levará a melhorias no crescimento económico em benefício dos pobres (ou, inversamente, como a degradação ambiental levará ao agravamento do
crescimento económico e a um declínio nos indicadores de pobreza). Podem ser apresentados diferentes cenários relativamente a custos e benefícios de vários níveis de investimento
ambiental. Se o tempo, recursos e conhecimentos assim o permitirem, poder-se-á levar a
cabo uma referência detalhada e a modelização de cenários futuros. Se for necessário preparar os dados concretos mais rapidamente, os dados devem ao menos ser explicados em
termos das implicações ambientais das actuais tendências de produção e consumo e dos
efeitos em políticas sectoriais e macroeconómicas.
 Reconhecer as limitações dos argumentos económicos. Embora os dados sobre

a importância económica do ambiente para o crescimento económico em benefício dos
pobres sejam extremamente úteis e normalmente convincentes junto dos decisores, raramente são suficientes para mudar políticas e práticas por si só. Também são necessários
dados de outros campos, juntamente com vontade política de alto nível.

4.2 Estatísticas Económicas, Ambientais e de Pobreza Existentes
As estatísticas económicas e de desenvolvimento dos países existentes fornecem alguns dos
recursos mais ricos, úteis e amplamente disponíveis de dados essenciais sobre ambiente e
economia. Estes recursos estão listados na quadro 4.1 e incluem relatórios governamentais
e anuários dos ministérios das finanças e de planificação económica, ministérios da tutela e
institutos de estatística, bem como relatórios económicos e ambientais de países doadores.
Estes relatórios publicados são, na maior parte dos casos, facilmente acessíveis e podem frequentemente ser obtidos online. Estatísticas detalhadas ou desagregadas, ou informações históricas,
podem ser habitualmente obtidas solicitando os dados em bruto dos respectivos departamentos
ou agências.
Estas fontes de informação contêm dados sectoriais e macroeconómicos sobre indicadores
chave económicos e de pobreza; referem-se normalmente apenas a actividades de sectores
formais. Na maior parte dos casos, são necessárias uma reinterpretação simples e uma análise adicional para fornecer dados concretos do contributo do ambiente para o crescimento
económico a favor dos mais pobres. Muito basicamente, tem de ser feito algum trabalho para
seleccionar sectores ou fontes de rendimento e receitas em particular que estejam ligados
ao ambiente. Se o tempo assim permitir, pode ser levada a cabo uma análise detalhada (que
frequentemente requer voltar aos dados originais em bruto para compilar estas estatísticas), de
modo a fornecer um entendimento mais sofisticado ou dados desagregados acerca de ligações
e indicadores específicos de ambiente, economia e pobreza.
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Quadro 4.1: Fontes de Dados Existentes
Informações
Produção
macroeconómica
e sectorial,
rendimento,
emprego,
comércio e
investimento

Fontes-chave de dados
 Anuários estatísticos governamentais
 Relatórios estatísticos anuais dos ministérios das finanças e de planificação económica
 Relatórios anuais dos respectivos ministérios da tutela
 Relatórios anuais de empresas estatais e de serviços de utilidade pública
 Anuários estatísticos de províncias e distritos e relatórios económicos/de desenvolvi-

mento anuais

 Relatórios económicos do Banco Mundial, de outros bancos multilaterais de desenvol-

vimento e países doadores bilaterais

 Relatórios do FMI sobre o assunto de interesse e anexos estatísticos

(www.imf.org/external/country/index.htm)

 As bases de dados online do Banco Mundial com as estatísticas económicas e

de desenvolvimento e as quadros “Country At A Glance” (http://go.worldbank.
org/1SF48T40L0)

Receitas
públicas

 Planos governamentais de investimento público
 Planos e análises de despesas governamentais a médio prazo
 Anuários estatísticos governamentais

Ambiente e
pobreza

 Avaliações de pobreza a nível nacional
 Estado nacional dos relatórios de ambiente
 Documentos de estratégia de redução da pobreza
 Inquéritos de rendimentos-despesas a nível nacional e subnacional
 Avaliações ambientais do Banco Mundial, de outros bancos multilaterais de desenvol-

vimento e países doadores bilaterais
 Human Development Report anual do PNUD e relatórios de desenvolvimento humano
de cada país (http://hdr.undp.org/en/)
 World Development Report anual do Banco Mundial (http://wdronline.worldbank.org/)

4.3 Estudos de casos com ligações específicas entre o
ambiente, a economia e a pobreza
Os dados ao nível de país, sectorial e local explicitamente relativos à pobreza, ambiente e economia são provenientes de uma variedade de recursos e englobam tanto documentos publicados e
bibliografia “cinzenta” como relatórios de projectos, materiais técnicos e trabalhos académicos.
É difícil generalizar sobre onde se encontram estes dados nos diferentes países, pelo que uma
busca na Internet com as palavras-chave adequadas é frequentemente a forma mais eficaz de
identificar relatórios e fontes de dados relevantes. Foi incluída uma lista de referências e recursos na Internet úteis no fim deste guia de introdução. Outras fontes de tais dados em cada país
incluem inquéritos socioeconómicos levados a cabo pelo governo, doadores e investigadores; avaliações de projectos e relatórios técnicos e de avaliação governamentais de doadores e do sector
privado; e teses de mestrado e doutoramento e trabalhos académicos das universidades nacionais.
Várias universidades, institutos e redes de investigação internacionais levaram a cabo estudos
de casos sobre as ligações entre ambiente, economia e pobreza. Estes contêm dados preciosos
aos quais é possível aceder a partir dos websites, newsletters e jornais das respectivas instituições. Várias regiões têm redes para o desenvolvimento e economia ambiental que produzem relatórios de investigação regulares, descrições de políticas e actas de conferências sobre
pobreza, economia e ambiente. As listas de recursos no fim deste guia de introdução disponibilizam mais orientações sobre como aceder aos websites de redes em África, América Latina e
Caraíbas, Médio Oriente e Norte de África, Sul e Sudeste Asiático.
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I

ndependentemente de os seus dados e factos serem bons, terão pouco impacto ou influência junto de decisores a não ser que sejam cuidadosamente organizados e transmitidos
de forma eficaz para uma convincente fundamentação económica para a integração do
ambiente nos processos de desenvolvimento nacionais e sectoriais. O presente capítulo define
estratégias que podem ser utilizadas para organizar e transmitir os dados concretos de forma
credível e convincente. Os pontos-chave a reter estão resumidos na figura 5.1.

Figura 5.1:

Bens Económicos Ambientais, Fluxos e Resultados

ORGANIZAR OS DADOS

COMUNICAR OS
FACTOS

Assegurar que os factos são relevantes
para as preocupações, interesses
e mandatos dos decisores

Assegurar que as suas recomendações
são ouvidas, compreendidas e
aplicadas de forma eficiente

Direccionado

Claros

Relevantes

Credíveis

Orais e escritos

Sucintos, concisos
e bem ilustrados

Oportunidades
de seguimento

5.1 Converter Dados em Argumentos
Apresentar uma lista de números e estatísticas – sejam dados em bruto ou analisados – não é
o mesmo que fornecer informação. Para além de serem simplesmente práticas e relevantes,
as informações que apresentar devem encadear-se num argumento devidamente estruturado:
 Seja claro desde o princípio acerca dos pontos a que pretende chegar e dos argumentos que

tentará sustentar com valores económicos, estatísticas e exemplos.
 Pense cuidadosamente na lógica necessária para a fundamentação e resuma os dados-chave

que provam, demonstram ou ilustram cada passo da sua linha de raciocínio.
 Identifique quaisquer potenciais incongruências ou fontes de ambiguidade nos dados que

reunir e prepare-se para defender especificamente as interpretações feitas por si e as conclusões retiradas.
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 Lembre-se de que os seus argumentos giram em torno das declarações que fizer e não ape-

nas dos dados qualitativos ou quantitativos. As estatísticas e os valores devem ser utilizados
para suportar e ilustrar o seu raciocínio e confirmar os seus argumentos; devem ser sempre
explicados de forma cuidadosa.

5.2 Organizar os Dados de Acordo com a Sua Relevância para
os Planos de Política
Os argumentos para o investimento ambiental têm pouco efeito junto dos decisores se não
forem relevantes e importantes para as suas respectivas preocupações e interesses e para os
mandatos e objectivos de política que foram incumbidos de cumprir. O importante ao estruturar a fundamentação para o investimento ambiental é organizar e apresentar os dados de
modo a serem pertinentes, claros, relevantes e credíveis.
 A apresentação deve ser bem planeada e pertinente.
ūū Tal significa ter desde o princípio uma ideia clara das razões que o levam à fundamenta-

ção económica do investimento ambiental e das pessoas a quem fará a sua exposição.
ūū De forma genérica, deverá assegurar que a sua mensagem chega a um público que seja

receptivo e capaz de fazer alterações a políticas, programas e orçamentos nos processos
de desenvolvimento nacionais e sectoriais. O seu público-alvo é constituído por indivíduos
e instituições que têm realmente o poder de decidir – preferencialmente os próprios decisores de topo ou as pessoas que os aconselham. Na maior parte dos casos, os destinatários pretendidos dos dados económicos concretos para o investimento ambiental são os
representantes dos ministérios das finanças, planificação e tesouraria, respectivas agências sectoriais e autoridades locais.
 O argumento deve ser extremamente claro. Se tiver dúvidas sobre o que pretende

dizer e quais os dados concretos necessários para o sustentar, também o seu público ficará
confundido – e é improvável que fique convencido com os seus argumentos.
ūū Determine o que pretende obter dos seus contactos com os decisores.
ūū Pense cuidadosamente sobre a sua abordagem, avaliando as principais linhas de raciocí-

nio que irá utilizar e as mensagens-chave que pretende veicular.
ūū Estabeleça minuciosamente os passos da sua argumentação e os dados ou factos de

suporte necessários.
 Os dados têm de ser relevantes.
ūū Certifique-se de que fornece apenas as informações necessárias para suportar os seus

argumentos. Há frequentemente a tentação de impressionar o seu público com informações e referir todos os factos recolhidos relacionados com pobreza, economia e ambiente.
Geralmente esta abordagem apenas serve para confundir as questões e retirar importância aos pontos que pretende focar. Seja específico e selectivo em relação à informação
que preparar e partilhar.
ūū Deve ser dada particular atenção à apresentação de dados sobre sectores, serviços e

indicadores relevantes para os objectivos de política no país em questão, para o sector
ou contexto de onde é oriundo o decisor com quem falar e para questões na primeira
linha da política pública ou das notícias. Falar com um representante do ministério da
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agricultura, por exemplo, pode fazer com que seja necessário enfatizar a importância económica das terras cultiváveis e de áreas de pasto, dos ecossistemas que contêm parentes
de plantas selvagens e insectos polinizadores e dos ecossistemas florestais que protegem
as bacias hidrográficas que fornecem água para irrigação. Em contraste, um elemento
do ministério das finanças ou planificação económica pode ser mais persuadido sobre as
ligações entre os bens ambientais, os fluxos de bens e serviços e os resultados e indicadores que se relacionam com o estado de saúde geral da economia e dos sectores aos quais
terá sido dada prioridade para particular atenção nas políticas ou enquanto áreas-chave
de crescimento.
 Os dados têm de ser credíveis.
ūū Deve ter confiança na veracidade e exactidão dos dados utilizados e certificar-se de que a

sua própria lógica está correcta.
ūū Na maior parte dos casos, os decisores considerarão as informações mais convincentes

se forem baseadas em experiências e dados reais, de preferência, retirados do país ou
do sector que representam. Exemplos de outros sectores ou de outras partes do mundo
podem ser úteis para ilustrar pontos gerais e suportar os argumentos específicos de cada
país, mas devem ser usados de forma selectiva.
ūū A sua própria credibilidade enquanto defensor do investimento ambiental também tem

importância. Em determinadas situações, pode não ser a melhor pessoa, ou a única, a
apresentar a fundamentação económica para a integração do ambiente nos processos de
desenvolvimento nacionais ou sectoriais. A busca de apoio por parte de um “paladino”
para ajudar na preparação e apresentação dos seus argumentos traz frequentemente uma
maior valorização. Este paladino deve ser alguém com influência e credibilidade junto do
decisor com que contactar, como, por exemplo, um especialista de renome no assunto,
um profissional com experiência na área de economia e finanças ou um funcionário no
topo da hierarquia no campo das políticas públicas ou na cena política.
ūū O envolvimento de pessoas-chave do próprio ministério ou agência do decisor na prepa-

ração e na apresentação da fundamentação económica para o investimento ambiental
pode, muitas vezes, trazer dividendos ao assegurar que os argumentos apresentados são
considerados credíveis. Se os decisores sentirem que foram envolvidos no processo e
este reflectir as suas perspectivas e interesses, será muito mais provável que os resultados
sejam tidos em consideração quando chegar a altura de tomar decisões.

5.3 Comunicar os Factos
Por muito bons que os seus dados, factos e argumentos sejam, estes terão pouco impacto se
não forem escutados, entendidos ou aplicados. É essencial uma comunicação eficaz na fundamentação económica da integração do ambiente nos processos de desenvolvimento nacionais
e sectoriais. Sempre que possível, deve solicitar a ajuda de profissionais de comunicação que
possam ajudá-lo a transmitir a sua mensagem com êxito. Apesar de a maneira mais adequada
para comunicar a sua mensagem a decisores depender, obviamente, do país, sector ou público
alvo com que trabalhar, os princípios gerais de comunicação incluem:
 Utilizar uma combinação de apresentação oral e materiais escritos. As apresen-

tações orais captam a atenção imediata dos decisores; os materiais escritos permitem-lhes
partilhar as suas ideias com outras pessoas ou informar-se antes da vossa reunião.
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 Fazer uma apresentação oral sucinta, concisa e bem ilustrada.
ūū As apresentações em PowerPoint são uma ferramenta preciosa para fornecer informação

mas são apenas uma ferramenta. O maior impacto da sua apresentação dependerá da
sua capacidade de transmitir a sua mensagem de forma clara e manter a atenção e o
interesse do seu público.
ūū Geralmente, quanto mais visual for a apresentação dos factos e mensagens, mais fácil

será para o seu público retê-los e absorvê-los. Diagramas simples, quadros e gráficos, juntamente com breves estudos de casos que ilustram como uma mensagem-chave se traduz
na realidade, conseguem habitualmente esclarecer os pontos muito melhor do que longos discursos. Também têm a vantagem de permanecerem mais tempo na memória do
público após o evento.
 Evitar longos relatórios técnicos, uma vez que não costumam ser uma maneira

eficaz de transmitir uma mensagem.
ūū Os decisores são pessoas ocupadas com uma agenda carregada de inúmeros assuntos

e questões. A sua preocupação é apenas uma entre muitas que têm de considerar e é
improvável que venham a ter tempo ou interesse em extrair informações e recomendações a partir de um longo documento.
ūū Os dados concretos recolhidos devem ser resumidos numa curta exposição de duas ou

três páginas que defina claramente as mensagens-chave e recomendações.
ūū Tal como acontece com as apresentações orais, estudos de casos reais, diagramas e qua-

dros constituem um meio eficaz e cativante para transmitir informações escritas.
 Fornecer oportunidades de seguimento. Estas permitem ao decisor com quem contac-

tar uma forma de obter informações adicionais ou procurar esclarecimentos após a vossa
reunião.
ūū Convém disponibilizar informação mais detalhada sobre os tópicos discutidos, devendo

estas referências ser fornecidas durante a reunião. Tal pode ser um website, um conjunto
de relatórios técnicos aprofundados ou providências para uma segunda reunião.
ūū Não espere que um decisor o acompanhe nas questões. Seja proactivo e dê seguimento

às reuniões com e-mails, telefonemas e outros lembretes para assegurar que as suas recomendações permanecem em destaque nas mentes e nos planos dos decisores.

5.4 Reconhecer as Limitações dos Argumentos Económicos
Mesmo que os argumentos económicos, dados e decisores condicionem a modelação dos planos de desenvolvimento e económicos e as escolhas relativas a terras, recursos e investimento,
esses não são as únicas influências envolvidas. Muitos outros factores determinam as tomadas
de decisão e modelam os planos de política, implementação e orçamentais. É necessário tomar
em consideração e avaliar uma ampla variedade de objectivos e argumentos técnicos, institucionais, sociais e políticos em contraste com as preocupações ambientais e económicas.
Vários agentes, instituições, interesses e planos interferem na tomada de decisões ambientais
e económicas e não se deve partir do pressuposto de que os decisores públicos agem sempre tendo em vista exclusivamente o interesse público. A fundamentação económica para o
investimento ambiental é normalmente apresentada em situações em que os decisores têm
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de pesar várias necessidades e interesses e estão sujeitos a muitos (e por vezes incompatíveis)
mandatos e influências. O conceito de compromissos e exigências divergentes relativamente
ao ambiente e recursos naturais é fundamental –e fornecer argumentos económicos e de
desenvolvimento relativos ao investimento ambiental pode, nalguns casos, ser interpretado
como comprometendo o actual estado de coisas e os processos de tomada de decisão.
Por conseguinte, a fundamentação económica é raramente suficiente para influenciar a tomada
de decisão a favor do ambiente. Esta fundamentação apresenta efectivamente um conjunto de
argumentos em torno de indicadores e metas de políticas que têm efeito junto dos decisores
em ministérios das finanças, tesourarias, agências sectoriais e autoridades locais. Também permite que o ambiente seja considerado de forma mais igualitária com outros sectores quando
são formuladas políticas, feitas escolhas de terras e recursos, planeados investimentos e atribuídos orçamentos.
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Anexo. Requisitos de Dados

A

s orientações que se seguem resumem os requisitos de dados para a fundamentação
económica do investimento ambiental, apresentadas em linha com os vários aspectos
especificados nos capítulos 2 e 3.

A.1 Considerar a Base Ambiental Como um Bem Económico
Ao preparar-se para recolher dados e reunir umas provas concretas relativas ao contributo
económico do ambiente no crescimento económico em benefício dos pobres num país ou para
um sector ou objectivo de desenvolvimento em particular, comece por identificar os ecossistemas, recursos e sectores ambientais importantes para o desempenho económico de um país.
Distinga entre os dois seguintes tipos de sectores:
 Sectores que dependem directamente de recursos naturais como sua produção pri-

mária, factor de produção ou fonte de matérias-primas (como exploração florestal, pescas e
actividade mineira)
 Sectores onde a produção depende de um aprovisionamento mais amplo de ser-

viços ambientais (como o fluxo e a qualidade da água necessários para hidroelectricidade
e irrigação, a fertilidade do solo que sustenta a agricultura, as características da paisagem
que suportam o turismo e a qualidade da água e a sua protecção contra perigos que tornam
segura a fixação das populações)
Estes grupos são raramente mutuamente incompatíveis. As pescas, por exemplo, dependem
directamente de recursos naturais mas, ao mesmo tempo, dependem também de serviços
ambientais como, por exemplo, o fornecimento de água salubre e constante proporcionado por
bacias hidrográficas florestais e a desova, reprodução e habitat fornecidos por zonas húmidas.
O mesmo se aplica a muitos outros sectores que dependem dos recursos naturais como factor
de produção primário e fonte de matérias-primas.
Os seguintes dados, maioritariamente não monetários, podem ser utilizados para fornecer
dados concretos relativos ao ambiente enquanto bem e fonte de capital natural:
 O tipo e a dimensão dos ecossistemas e recursos naturais e respectiva localização (por

exemplo, recursos minerais, florestas, zonas costeiras, zonas húmidas, pastagens, recifes de
coral, rios e lagos)
 O tipo, número e natureza dos sectores, indústrias e actividades económicas importantes

ligados aos bens e serviços ambientais (por exemplo, explorações agrícolas e transformação
de produtos agrícolas; empresas florestais; pescas; minas; sistemas hidroeléctricos; empresas de ecoturismo; aglomerados humanos em áreas propícias à ocorrência de deslizamentos
de terras, cheias e tempestades)
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A.2 Realçar o Retorno Económico do Investimento Ambiental
Os seguintes dados, maioritariamente não monetários, podem ser utilizados para fornecer
dados concretos relativos ao retorno económico do investimento ambiental num determinado
país ou sector ou no âmbito de um objectivo de desenvolvimento em particular:
 Informações acerca da produção e do valor de sectores-chave de recursos naturais (por

exemplo, produtos florestais lenhosos e não lenhosos, agricultura, pescas, minerais e actividade mineira, ecoturismo, áreas protegidas)
 Informações sobre a produção e o valor de sectores dependentes de serviços ambientais

(por exemplo, irrigação, hidroelectricidade, aglomerados humanos)
 Informações sobre o contributo de bens e serviços ambientais para benefícios não comer-

ciais (por exemplo, ar puro e água potável, segurança alimentar, energia, habitação, vulnerabilidade reduzida, mecanismos de resposta em caso de seca e emergência)
 Informações acerca de potenciais ganhos económicos futuros derivados da manutenção de

um stock de bens e serviços ambientais (por exemplo, expansão futura de determinados
sectores económicos; aplicações farmacêuticas, agrícolas ou industriais de genes e espécies
selvagens; alteração das exigências e preferências dos consumidores e do comércio)

A.3 Compreender os Resultados do Bem-Estar Humano e
Económico
Os dados-chave necessários para fornecer dados concretos sobre os resultados do bem-estar
humano económico derivados do investimento ambiental consistem em informações relativas à grande variedade de ligações entre os recursos ambientais e qualidade. Estes dados são
essencialmente qualitativos e incluem:
 Informações acerca de diferentes serviços de suporte, aprovisionamento, regulação e cultu-

rais fornecidos pelos ecossistemas naturais do país
 Informações acerca dos elementos-chave do bem-estar humano e económico que estes ser-

viços suportam
 Informações sobre as formas como estes fluxos de serviços e elementos de bem-estar

humano se reflectem em indicadores de crescimento económico em benefício dos pobres
(por exemplo, produção, consumo, rendimento, geração de receitas, poupança de custos,
investimento e fluxos de comércio, PIB, balança de pagamentos, ganhos na conversão de
divisas; acesso e disponibilidade de água, saneamento, alimentação, habitação, energia, cuidados de saúde, etc.)

A.4 Obter um Crescimento Económico a Nível Nacional e Manter
a Produção Sectorial
Contributo do Ambiente para Actividades Económicas “Visíveis”
Os dados-chave relacionados com o valor visível de actividades na economia nacional podem
ser apresentados juntamente com indicadores como:
 PIB
 Taxas de emprego
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 Balanças comerciais
 Ganhos na conversão de divisas
 Fluxos de investimento
 Orçamento público

Tanto os valores concretos (rendimento e produção gerados, número de pessoas empregadas,
exportações e ganhos na conversão de divisas, etc.) como o contributo em percentagem deste
sector para o total global (proporção do rendimento nacional, emprego, exportações, ganhos
na conversão de divisas, etc.) podem ser fornecidos para transmitir a magnitude e o contributo
relativo do ambiente para a economia.

Contributo do Ambiente para Actividades Económicas “Ocultas”
Podem ser usados diversos indicadores, incluindo dados relativos aos agregados familiares,
actividades artesanais ou a uma pequena escala (por exemplo, consumo de alimentos selvagens,
pesca, utilização de energia de biomassa, ganhos de pequenas empresas de recursos naturais).
Por vezes, os valores podem ser extrapolados de uma área do país para outras (usando os
dados adequados sobre a população ou participação em determinadas actividades económicas). Inversamente, as estimativas médias para o país da produção ou consumo de recursos
naturais per capita ou por agregado familiar (por exemplo, utilização de lenha) podem ser
aplicados ao longo de alguns sectores da população em particular. Tenha sempre cuidado e
sensatez ao extrapolar dados de uma área para outra e, quando o fizer, especifique e clarifique
as suposições feitas.

A Importância de Traçar os Efeitos Multiplicadores na Economia
A despesa numa parte da economia pode levar a um aumento da actividade económica e
a despesa noutras partes. Apesar de ser difícil quantificar o efeito multiplicador exacto do
investimento ambiental ou da despesa que o ambiente gera, podem ser fornecidos dados para
mostrar como ocorrem estes efeitos de repercussão e englobar as actividades secundárias e de
suporte ligadas a actividades derivadas do ambiente.
A maior parte dos sectores baseados no ambiente estimulam uma ampla variedade de actividades económicas ligadas e pelo menos uma parte da produção destas indústrias relacionadas
pode ser apresentada como dados concretos. Por exemplo, a despesa no ecoturismo reflecte-se
também em rendimentos, emprego e ganhos nas indústrias hoteleira, de transporte e artesanato. De modo semelhante, os produtos florestais fornecem matérias-primas para um extenso
grupo de indústrias de valor acrescentado e processamento como sejam a actividade mineira,
as pescas e outros sectores com base nos recursos.
Alguns efeitos multiplicadores são quase impossíveis de traçar ou quantificar uma vez que o
seu impacto é enorme (por exemplo, efeitos secundários associados com fornecimentos constantes de água potável ou a produção de energia hidroeléctrica). Mesmo que não seja possível
fornecer dados objectivos, estes efeitos devem todavia ser referidos.

As Dificuldades na Atribuição de Produção Nacional e Sectorial a Serviços
Ambientais
Apesar de ser possível atribuir ao ambiente toda a produção, rendimento, emprego, etc., associados a sectores que dependem directamente de recursos naturais, o mesmo não acontece
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com sectores cuja produção depende essencialmente de serviços ambientais. No caso da
hidroelectricidade, por exemplo, não é correcto atribuir toda a produção do sector aos serviços
hidrológicos das florestas. Apenas uma determinada parte destes valores depende de serviços
contínuos de qualidade de água e regulação dos caudais e da protecção contra assoreamento e
sedimentação a jusante.
Nalguns casos, podem existir estudos específicos que fornecem estimativas do valor monetário
dos serviços ambientais para determinadas actividades económicas. Estas podem provavelmente ser usadas de forma mais abrangente, tendo no entanto em consideração as recomendações acima mencionadas.
Na maioria dos casos, tais dados específicos não estarão disponíveis. Em vez disso, podem
ser feitas suposições realistas acerca do nível de rendimento, produção, emprego ou ganhos
sectoriais que possam ser atribuídos aos serviços ambientais. Na ausência de informações
fiáveis acerca do contributo do ambiente para a produção sectorial, o contributo total do sector
dependente de serviços ambientais para indicadores como PIB, taxas de emprego, balanças
comerciais, ganhos na conversão de divisas, investimento, etc., pode ser citado para sublinhar
a imensa importância do ambiente para a economia.

A.5 Gerar Receitas Públicas
Fontes Directas de Receitas
Muitas fontes de rendimento governamental são provenientes de actividades que dependem de
bens e serviços ambientais e podem ser apresentadas como dados concretos relativamente ao
contributo do ambiente para as receitas públicas; estas fontes incluem:
 Impostos (por exemplo, sobre rendimentos e lucros de indústrias e empresas baseadas

no ambiente; nos factores de produção usados em indústrias e empresas baseadas no
ambiente; impostos de retalho, vendas e valor acrescentado sobre produtos ambientais;
taxas de aeroporto para ecoturistas)
 Outras taxas (por exemplo, taxas de pernoita em hotéis de destinos de ecoturismo, taxas

de importação e exportação para factores de produção ou produtos ambientais, taxas para a
utilização de instalações portuárias e de atracagem por parte de cruzeiros de ecoturismo ou
comerciantes de bens ambientais)
 Ganhos de empresas estatais (por exemplo, empresas de exploração florestal, actividade

mineiras e pescas)
 Ganhos em serviços de utilidade pública que dependem dos serviços ambientais (por exem-

plo, água, energia, saneamento)
 Licenças de exploração e ganhos do arrendamento, aluguer ou venda de produtos e áreas

de terra propriedade do Estado (por exemplo, receitas de exportação de produtos selvagens,
vendas de minerais, taxas de concessão para destinos de ecoturismo, aluguer de áreas de
pesca, licenças de exploração madeireira, licenças de caça, taxas de bioprospecção, taxas de
concessão florestal)
 Taxas e custos para a utilização de recursos (por exemplo, licenças de prospecção, custos de

recolha de lenha, taxas de abate de árvores, licenças para a colheita de produtos florestais
não lenhosos, taxas de entradas em áreas protegidas, taxas para a utilização de instalações
em áreas protegidas, taxas de licenças de pesca)
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 Pagamentos de serviços ambientais (por exemplo, taxas de bacias hidrográficas, custos de pro-

tecção das bacias hidrográficas, taxas sobre a utilização de água, venda de créditos de carbono)
Tanto os valores absolutos como a quota percentual das receitas públicas relativas a um sector
em particular ou a toda a economia nacional podem ser fornecidos para transmitir tanto a
magnitude como o contributo relativo do ambiente para a economia.

A Importância da Consideração dos Efeitos Multiplicadores
Os dados devem ser apresentados sempre que possível a partir de fontes indirectas de receitas
públicas relacionadas com o ambiente (por exemplo, ganhos fiscais de hotéis e restaurantes
que suportam uma indústria de ecoturismo ou rendimentos de indústrias de processamento
de recursos naturais), bem como em relação ao efeito multiplicador dos rendimentos governamentais obtidos a partir do ambiente.

As Dificuldades na Atribuição de Receitas Públicas a Serviços Ambientais
São precisos cuidado, senso comum e a opinião de especialistas para definir a proporção de
receitas públicas que pode ser atribuída quando a produção da actividade ou sector em análise
depender do fornecimento de serviços ambientais.

A.6 Reduzir Despesas
Fontes-Chave dos Custos Ambientais para a Economia
Os seguintes dados são úteis para estabelecer custos ambientais para a economia:
 Esgotamento de recursos, espécies e produtos valiosos do ponto de vista económico (por

exemplo, através de sobreexploração ou utilização de técnicas de cultivo destrutivas)
 Degradação de habitats e ecossistemas que fornecem serviços ambientais valiosos do ponto

de vista económico, seja directa (por exemplo, através da poluição, gestão de terras e recursos de forma insustentável ou respectiva conversão para outros usos) ou indirectamente (por
exemplo, interferindo no regime hidrológico ou na qualidade da água de rios e ribeiros que
servem determinado local, reduzindo a diversidade biológica de uma determinada área ou
introduzindo espécies invasoras não autóctones que interferem com a composição e funcionamento do habitat)
 Outras fontes de poluição do ar, terra, água, sonora e visual que implicam custos para os

seres humanos e para a economia ao comprometer a qualidade ambiental

Manter os Fluxos Futuros de Benefícios Económicos
Um factor de prevenção de custos é a manutenção dos fluxos de rendimento, emprego, ganhos
e actividade económica acima referidos. Não há necessidade de repetir esses dados mas deve
ser sublinhado que a degradação ambiental surgirá reflectida no declínio ou na perda de alguns
ou de todos estes indicadores.

Evitar Outros Custos, Perdas e Despesas
Pode ser apresentada uma ampla variedade de dados que demonstram como a degradação
ambiental – ou um investimento ambiental insuficiente – pode manifestar-se sob a forma de
custos e perdas para a economia como:
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 Perdas de produção. Inclui dados sobre baixos valores de emprego, produção e ganhos

que se verificam quando a produção é afectada pela perda de importantes factores de produção ou serviços ambientais. Entre os exemplos incluem-se a diminuição da vida útil de uma
estrutura hidroeléctrica (e, por conseguinte, a sua produção e rendimento) como resultado
da sedimentação e assoreamento, reduções na produção agrícola resultantes da perda de
água de irrigação ou fertilidade do solo, declínios na quantidade de pescado como resultado
da sobreexploração do stock, menores colheitas de produtos florestais não lenhosos devido
à conversão do habitat da florestas ou perda da biodiversidade e reduzida capacidade de
exploração pecuária resultante da poluição do solo e da água.
 Custos de danos físicos. Estes incluem dados relativos à perda de infra-estruturas, produ-

ção ou outros bens como resultado de uma fraca qualidade ambiental ou desastres ambientais. Entre os exemplos incluem-se o valor das estradas, pontes, edifícios e culturas levadas
por enxurradas como resultado de inundações derivadas da perda de zonas húmidas a montante; danos de tempestades a portos e a aglomerados costeiros que já não se encontram
protegidos por áreas de mangues e recifes; e perdas sofridas pelas comunidades rurais através de deslizamentos de terras causados pela desflorestação em regiões mais altas.
 Despesas para mitigar ou evitar os efeitos da degradação ambiental. Tal inclui

dados relativos a pagamentos pecuniários a que o governo, sector privado e público em
geral ficam sujeitos para lidar com os efeitos dos danos ambientais. Entre os exemplos
incluem-se custos de reinstalação de populações afectadas; despesas médicas para fazer face
a problemas de saúde humana resultantes da poluição ambiental; compra de água engarrafada quando outras fontes ficam poluídas; estabelecimento de medidas de controlo de
cheias; e instalação de paredões, barricadas e diques para travar os efeitos de maiores danos
resultantes de tempestades em linhas costeiras desprotegidas.
 Custos de substituição de bens e serviços ambientais perdidos ou degradados.

Estes incluem dados sobre tecnologias e produtos que as pessoas têm de comprar e utilizar como substituições ou substitutos de bens e serviços ambientais. Entre os exemplos
incluem-se compra de alimentos para substituir fontes de alimentos selvagens para humanos ou gado, utilizar querosene em vez de lenha ou centrais eléctricas a carvão em vez de
estruturas hidroeléctricas, construir reservatórios de água artificiais e unidades de purificação em vez de depender dos serviços de tratamento de armazenamento de água das zonas
húmidas e instalar medidores nas explorações agrícolas que verifiquem a sedimentação e o
assoreamento em vez de depender da protecção de bacias hidrográficas das florestas.
 Impactos secundários noutros preços. Tais incluem dados sobre os preços de outros

bens e serviços afectados pelo declínio da qualidade ambiental; entre os exemplos incluemse preços de habitação mais baixos em áreas que se tornaram altamente poluídas e onde a
qualidade da paisagem diminuiu, aumento dos preços dos alimentos resultantes do declínio
na produção devido à degradação ambiental e custos mais elevados das matérias-primas
devido à sobreexploração e menor disponibilidade.

As Dificuldades na Atribuição de Custos à Degradação Ambiental
É habitualmente difícil prever a magnitude das perdas ou dos custos derivados da degradação
ambiental sem exemplos documentados de dados reais relativos a ocorrências concretas de
tais eventos. Em muitos casos, os dados apresentados dependem de uma variedade de suposições e estas suposições devem ser sempre devidamente explicadas.
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São precisos cuidado, senso comum e a opinião de especialistas para definir a proporção de
custos e perdas económicos que pode ser atribuída a danos ambientais. A relação entre a qualidade ambiental e os efeitos físicos é complexa e nem sempre é fácil determinar que proporção
de um desastre, alteração na produção ou consumo ou alteração noutras condições está ligada
às alterações no ambiente.

A.7 Aliviar e Reduzir a Pobreza
Aceder a Dados Relativos a Aspectos Económicos das Ligações de Pobreza e
Ambiente
Apesar de na maioria dos países ser relativamente fácil aceder a informações sobre a incidência da pobreza a nível nacional e subnacional e sobre os critérios utilizados para determinar a
pobreza, há pouquíssimas fontes de dados económicos sobre as ligações de pobreza e ambiente.
Os estudos detalhados levados a cabo com um tópico específico ou num determinado local
(por exemplo, o papel dos produtos florestais nas subsistências dos pobres, o contributo
relativo de diferentes itens de rendimento e despesa para diferentes grupos socioeconómicos,
a importância económica de bens e serviços ambientais em momentos de emergência ou
esforço) constituem habitualmente a fonte de dados económicos relacionados com a pobreza.
Mesmo assim, estas fontes contêm tendencialmente mais informações qualitativas do que
dados quantitativos.
Consequentemente, aceder a valores quantitativos de interesse sobre o contributo do investimento ambiental no alívio e redução da pobreza implica frequentemente recolher dados
primários e encomendar novos estudos.
Tenha particular cuidado ao tentar aplicar as conclusões de estudos levados a cabo num
determinado local numa outra situação. Os dados económicos relacionados com a pobreza são
particularmente difíceis de generalizar e pertencem normalmente a contextos específicos.

A Dependência dos Pobres de Bens e Serviços Ambientais
Inquéritos socieconómicos ou de rendimentos e despesas a agregados familiares que identificam os principais componentes da produção e consumo dos agregados familiares costumam
ser boas fontes de dados concretos acerca da dependência dos pobres de bens e serviços
ambientais e do modo como são afectados pela degradação e perda ambiental.
Estes inquéritos são particularmente úteis quando contêm informações que permitem a estratificação por estado de saúde relativo. É muitas vezes possível obter os conjuntos de dados em
bruto dos inquéritos aos agregados familiares que foram conduzidos com outros fins e voltar
a analisar os dados com o intuito de determinar a dependência relativa de bens e serviços
ambientais e o seu papel nas subsistências para diferentes grupos socioeconómicos.

O Investimento Ambiental como Mecanismo para a Redução da Pobreza
Os dados que fornecem dados concretos sobre as oportunidades de investimento ambiental
para reduzir a pobreza (seja gerando rendimentos, emprego e outros benefícios seja invertendo
a degradação ambiental) costumam basear-se em estudos de casos de iniciativas de desenvolvimento específicas (por exemplo, desenvolvimento de empresas ambientais, actividades de
valor acrescentado e processamento de recursos naturais, introdução de novos rendimentos e

47

Anexo: Requisitos de Dados

empreendimentos geradores de emprego baseados em recursos, replantação de coberto florestal e recuperação de zonas húmidas).
Estudos e avaliações da viabilidade de projectos, empresas e investimentos constituem
uma fonte de dados particularmente boa sobre o potencial de conversão dos recursos ambientais
em benefícios de redução da pobreza. Na maior parte dos casos, estes estudos contêm projectos de potenciais rendimentos e benefícios que podem ser obtidos a partir do empreendimento
nessa actividade, bem como uma identificação detalhada dos beneficiários e grupos envolvidos.
Os estudos de avaliação de projectos que já foram levados a cabo também podem produzir
dados importantes e convincentes acerca dos ganhos reais para a pobreza a partir da geração
de rendimentos e outros benefícios do ambiente e o impacto das actividades no estado dos
pobres e na incidência da pobreza.

A.8 Cumprir os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio
O fornecimento de dados concretos sobre o contributo do investimento ambiental para o
cumprimento dos ODM não requer habitualmente dados novos. Em vez disso, necessita que os
dados acima referidos sejam reorganizados e explicados em termos das preocupações específicas em articulação com os ODM. Alguns dos conjuntos de dados mais óbvios a apresentar
relacionam-se com o papel do ambiente da seguinte forma:
 Erradicação da pobreza (Objectivo 1). Utilize muitos dos dados descritos na secção

anterior sobre o alívio e a redução da pobreza.
 Segurança alimentar e fome (Objectivo 1). Utilize dados sobre custos públicos e priva-

dos evitados em relação a fontes de alimentos alternativas; dados sobre o alívio e a redução
da pobreza em relação à dependência dos pobres de alimentos selvagens incluindo em
momentos de emergência e esforço; e dados sobre o papel do ambiente para atingir um
crescimento económico nacional e manter a produção sectorial ao nível de suporte aos sectores agrícola, pecuário e piscatório.
 Igualdade de género e empoderamento das mulheres (Objectivo 3). Utilize os dados

relativos ao alívio e redução da pobreza em relação à dependência das mulheres de fontes
baseadas no ambiente para a sua subsistência e rendimento.
 Saúde humana e redução de doenças (Objectivos 4, 5 e 6). Utilize dados sobre custos

públicos e privados evitados em relação aos riscos de saúde ambientais e sobre o alívio e a
redução da pobreza em relação à dependência dos pobres de remédios derivados de animais e plantas selvagens.
 Desenvolvimento sustentável (Objectivo 7). Utilize dados sobre o papel do ambiente

para se atingir um crescimento económico nacional, manter a produção sectorial e gerar
receitas públicas.
 Água e saneamento (Objectivo 7). Utilize dados sobre custos públicos e privados evita-

dos em relação à fraca qualidade e disponibilidade de água e sobre o alívio e a redução da
pobreza em relação à dependência dos pobres de serviços de água ambientais.
 Habitantes de bairros urbanos degradados (Objectivo 7). Utilize dados sobre custos

públicos e privados evitados e sobre o alívio e a redução da pobreza em relação ao fornecimento por parte do ambiente de serviços de suporte à vida urbana e de protecção dos aglomerados humanos.
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Abreviaturas e Acrónimos
ETAPA
IPMA
ODM
OCDE
PIB
PNUD
PNUMA

Empresa Municipal de Telecomunicações, Água Potável, Esgotos e Tratamento
de Águas Residuais (Equador)
Iniciativa Pobreza-Meio Ambiente
Objectivo de Desenvolvimento do Milénio
Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos
produto interno bruto
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
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bem. Propriedade ou mercadorias com valor comercial, de troca ou ganhos na posse de uma
empresa, instituição ou indivíduo.
capital. Dinheiro, bens ou riqueza acumulados na posse de uma pessoa ou organização
que serão utilizados para produzir rendimento ou outros serviços. Os economistas designam
habitualmente o capital como um dos quatro ingredientes essenciais para a actividade económica juntamente com terra, mão-de-obra e empresa. O capital pode assumir várias formas,
incluindo o físico ou construído, humano, social, financeiro, institucional e natural.
capital natural. Bens naturais enquanto fornecedores de factores de produção de recursos
naturais e serviços ambientais para a produção económica. Geralmente considera-se que o
capital natural engloba três categorias principais: stocks de recursos naturais, terra e ecossistemas. Todos são considerados essenciais para a sustentabilidade a longo prazo do desenvolvimento para o seu aprovisionamento de “funções” para a economia bem como para a humanidade exterior à economia e outros seres vivos (OCDE 2005).
crescimento económico. Aumentos sustentados no produto interno bruto real de uma economia ao longo do tempo; este crescimento da capacidade de uma economia produzir bens e
serviços acarreta um aumento na produção, rendimento e nível de vida nacionais.
crescimento económico em benefício dos pobres. Crescimento que beneficia as pessoas
pobres em termos absolutos, tendo em conta a taxa de crescimento e o seu padrão de distribuição (Kraay 2003; Banco Mundial 2007). Ignorar a qualidade do crescimento e, em particular, o deterioramento dos bens ambientais dos pobres compromete o próprio crescimento e a
sua eficácia na redução da pobreza, mesmo que tal possa aumentar os ganhos económicos a
curto prazo (DFIP et al. 2002). O conceito de crescimento económico em benefício dos pobres
incide na dimensão em que os pobres podem participar, contribuir e beneficiar do crescimento
económico, conforme medido através de alterações nos rendimentos dos agregados familiares
em que estão inseridos e nos bens que essas pessoas e as suas crianças adquirem para obter
rendimentos mais elevados no futuro.
efeito multiplicador. A proporção de alteração de uma variável endógena para a alteração
de uma variável exógena: refere-se habitualmente ao modo como uma alteração na despesa
produz uma alteração ainda maior no total de despesas, rendimentos, produção, emprego, etc.
investimento ambiental. No sentido em que é aqui utilizada a designação, refere-se ao
esforço, atenção e apoio material destinado à sustentabilidade ambiental em orçamentos, políticas e planos públicos. Este investimento inclui assegurar que são atribuídos fundos governamentais suficientes para as agências responsáveis pela gestão e conservação ambiental, que as
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metas ambientais têm prioridade e são incorporadas nas (e não comprometidas pelas) políticas
macroeconómicas e sectoriais bem com os instrumentos para atingi-las, e que os projectos e
programas económicos e de desenvolvimento equacionam os custos e benefícios ambientais
nos seus cálculos e não produzem um efeito negativo no ambiente.
produto interno bruto (PIB). O valor total final da produção de bens e serviços produzidos
num país, independentemente da nacionalidade dos respectivos proprietários (Dixon e Sherman 1991). O PIB é uma medida da actividade económica num país e é definido pelo Banco
Mundial como a soma do valor acrescentado bruto, a preços de mercados convertidos à taxa
de câmbio em vigor em dólares americanos, por todos os produtores residentes nessa economia acrescida de quaisquer impostos sobre produtos (menos subvenções) não incluídos no
cálculo da produção. É calculado sem deduzir a desvalorização dos bens fabricados ou o esgotamento e degradação dos recursos naturais.
retorno. A recompensa de negócios ou investimentos, incluindo lucros em dinheiro, rendimentos ou benefícios não materiais.
valor de existência. O benefício que um indivíduo ou sociedade recebe por simplesmente
saber que um bem ou serviço existe. Trata-se de um benefício de não consumo e não exclusão.
Os valores de existência podem ser importantes razões para a protecção da vida selvagem
(Dixon e Sherman 1991).
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Recursos-Chave
Existe um crescente conjunto de documentação sobre os aspectos ambientais do crescimento
económico em benefício dos pobres, incluindo publicações sobre o valor económico do
ambiente, os custos da degradação ambiental e as ligações entre o ambiente e a pobreza em
sectores, locais e países específicos. As referências abaixo citadas contêm dados ou estudos de
casos particularmente úteis que podem ser usados na fundamentação económica da integração do ambiente nos processos de desenvolvimento nacionais e sectoriais.
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Websites
Os seguintes websites contêm dados e estudos de casos sobre o contributo económico do
ambiente para o crescimento económico em benefício dos pobres.
 Publicações do Centro para a Economia e Política Ambientais em África: www.ceepa.co.za/
 Base de dados de estudos de casos de avaliação ambiental da Conservação Internacional:

www.consvalmap.org/
 Website de avaliação de ecossistemas: www.ecosystemvaluation.org/
 EcoValue: http://ecovalue.uvm.edu/evp/default.asp
 Publicações do Programa de Ambiente e Economia para o Sudeste Asiático:

www.idrc.ca/en/ev-23223-201-1-DO_TOPIC.html
 Publicações da iniciativa Environment for Development:

www.efdinitiative.org/research/publications
 Website de avaliação ambiental e análise custo/benefício: www.costbenefitanalysis.org/
 Environmental Valuation Reference Inventory: www.evri.ca/english/default.htm
 Bibiloteca online da UICN sobre a economia da biodiversidade:

http://biodiversityeconomics.org/library/index.html
 Publicações do Programa de Economia Ambiental da América Latina e Caraíbas:

www.laceep.org/
 Publicações da Rede do Médio Oriente e Norte de África para a Economia Ambiental:

www.bibalex.org/MENANEE/Home/StaticPage.aspx?page=15
 Nature Valuation and Financing Network: www.fsd.nl/naturevaluation
 Base de dados de avaliação ambiental do Governo de Nova Gales do Sul:

www.environment.nsw.gov.au/envalue/
 Publicações da Parceria Pobreza-Ambiente: www.povertyenvironment.net/pep/
 Publicações do Programa para a Redução da Pobreza e Gestão Ambiental:

www.prem-online.org/index.php?p=publications&a=project
 Publicações da Rede do Sul Asiático para o Desenvolvimento e Economia Ambiental:

www.sandeeonline.org/
 Arquivo pesquisável de publicações sobre contabilidade ambiental e económica da Divisão de Esta-

tística das Nações Unidas: http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/archive/Introduction.
asp
 Publicações de indicadores ambientais e económicos do Banco Mundial:

http://go.worldbank.org/8PNA0NWT80
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