
No mundo todo, as mudanças climáticas representam um risco sistêmico às 
economias e sistemas financeiros. Com o surgimento da COVID-19, esses 
riscos e impactos se agravaram, e muitos países estão respondendo à 
pandemia com pacotes de incentivos econômicos. 

A ausência de gestão de riscos climáticos no sistema financeiro de um país 
compromete o seu desenvolvimento econômico e sustentável. 

Tal vulnerabilidade restringe o acesso a financiamentos e investimentos, 
necessários para a recuperação no longo prazo após a pandemia. 

As metas climáticas do Acordo de Paris exigem investimentos significativos. 
A pandemia da COVID-19 dificulta o desafio, mas reforça a necessidade de 
investimento em uma recuperação verde para minimizar riscos climáticos.

Descrição da janela de financiamento, nos termos do Green Recovery 
Challenge Fund, um programa de desenvolvimento de capacidades, 
com o objetivo de apoiar transições de baixa emissão de carbono e 
uma recuperação econômica verdes, resiliente e inclusiva.

Portanto, o Green Recovery Challenge fund do UK PACT 
está buscando apoiar projetos nas seguintes áreas:

• Projetar e entregar roadmaps para alinhamento com a Força-
Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima 
[Task Force on Climate-related Financial Disclosures – TFCD]

• Integrar o risco climático nos sistemas financeiros e gerir riscos 
relativos a “ativos irrecuperáveis”

• Incorporar práticas de monitoramento, relatórios e verificação 
financeiros (MRV) sustentáveis 

• Fortalecer a capacidade institucional de órgãos financeiros em 
nível nacional, regional e local nos setores público e privado

• Incrementar a transparência para promover financiamentos 
mais inclusivos, equitativos e verdes

• Apoiar aplicações a doadores (e.g. Green Climate Fund)

• Fornecer financiamento diretamente  
(e.g. através de subsídios ou empréstimos)

• Fornecer financiamento indiretamente  
(e.g. através de títulos verdes)
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Exemplos de projetos – (N.B. Apenas ilustrativos, não compõem uma lista compreensiva) 

A recuperação da COVID-19 precisa apoiar a mudança para 
economias com emissão  zero. Financiamentos serão cruciais 
para possibilitar essa transição; porém, as oportunidades 
futuras e riscos financeiros relacionados ao clima precisam 
ser totalmente integrados nas principais tomadas de decisões 
financeiras. Os sistemas e as instituições financeiras necessitam 

desenvolver uma gestão de riscos climáticos adequada e 
maior transparência, a fim de ajudar a possibilitar e acelerar a 
transição para a baixa emissão de carbono.

É essencial o suporte para desenvolver os novos sistemas 
financeiros sustentáveis para permitir um fluxo maior de 
financiamentos no longo prazo.

Diferentes tipos de projetos incluem:

• Treinar financiadores locais para criar capacidade institucional 
e ajudar nas práticas financiadoras verdes predominantes. 

• Desenvolver uma ferramenta de monitoramento,  
relatórios e verificação (MRV) para os mercados financeiros. 

• Conceber e desenvolver padrões de produtos verdes (e.g. 
Títulos Verdes) e lições que possam se tornar predominantes.

• Desenvolver a igualdade de gênero e inclusão social 
(GESI) + indicadores climáticos específicos e plataformas 
de compartilhamento de dados para apoiar a divulgação 
financeira e incrementar a transparência. 

• Apoiar ações macro-prudenciais por reguladores  
(e.g. testes de stress.)

Para saber mais sobre o Green Recovery Challenge Fund do UK PACT, para contato ou registro 
do seu interesse em se envolver, visite  www.ukpact.co.uk/green-recovery-challenge-fund

Destaque 
Região América Latina (Argentina, Brasil, 
Peru) e Ásia (Bangladesh, Índia, Indonésia, 
Tailândia, Vietnã). 

Os países que já recebem a modalidade  
UK PACT Country Programmes nessas 
regiões (China, Colômbia, Malásia, México) 
são elegíveis para se inscreverem como parte 
de um projeto regional ou multinacional, mas 
não devem ser os principais beneficiários de 
qualquer proposta de projeto.

*Os países que fazem parte dos Programas dos Países 
do UK PACT devem visitar https://www.ukpact.co.uk/
country-programmes para mais informações.

https://www.ukpact.co.uk/green-recovery-challenge-fund

