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Introdução

Em negociações internacionais sobre as questões relativas ao clima emergiram quatro áreas de 
intervenção principais, a saber, a atenuação, a adaptação, os mecanismos financeiros e a 
inovação tecnológica e transferência de tecnologias. Para tratar com sucesso do impacto adverso 
das alterações climáticas e avançar para um futuro de baixas emissões de carbono, é necessário 
progredir em cada um destes quatro pilares. A intensificação da inovação e do desenvolvimento 
e transferência para os países ACP de tecnologias de baixa emissão de carbono (TBC) limpas, 
sustentáveis e eficientes constitui, portanto, um elemento fundamental de qualquer resposta 
internacional eficaz às alterações climáticas. Além disso, as tecnologias de produção de energia 
com baixas emissões de carbono que sejam economicamente viáveis podem contribuir para o 
relançamento e a sustentabilidade da economia global.

Infelizmente, o aprofundamento da "fractura da inovação" entre os países industrializados (onde 
é realizada a maior parte da investigação e desenvolvimento no domínio das TBC) e os países 
em desenvolvimento (onde o consumo de combustíveis fósseis está a crescer rapidamente) 
confirma, uma vez mais, que os mecanismos de investigação, desenvolvimento e transferência de 
tecnologias são bastante ineficazes. Há também numerosas barreiras – económicas, 
institucionais, políticas ou ligadas às capacidades humanas – que impedem o desenvolvimento. 
Os governos, tanto dos países desenvolvidos, como dos países em desenvolvimento, têm 
portanto um papel essencial a desempenhar para ultrapassar essas barreiras e facilitar a 
transferência de tecnologias, tanto através de iniciativas nacionais, como internacionais. Assim, 
por exemplo, a existência de políticas nacionais de emissões de carbono claramente definidas e 
aplicadas, de medidas públicas para incentivar iniciativas de I&D e de redes entre os sectores 
público e privado, de estabilidade política e de um ambiente económico, social e empresarial 
propenso constitui um conjunto de elementos que são todos eles essenciais para a transferência 
de tecnologias de baixa emissão de carbono para os países ACP.

Finalmente, importa referir que, para ser sustentável e bem sucedida, a transferência de 
tecnologias para os países ACP não deverá limitar-se apenas à transferência de TBC, mas 
avançar de par com a transferência de conhecimentos especializados para operar e manter o 
equipamento e para desenvolver as capacidades e qualificações tecnológicas necessárias. Só isto 
permitirá que os países beneficiários absorvam e controlem os conhecimentos transferidos e 
façam mesmo avançar a inovação com base nesses conhecimentos (assim como gerir a evolução 
tecnológica e comercializar os resultados), de forma a fazer beneficiar o desenvolvimento 
económico a longo prazo desses países.

Benefícios para os países ACP do desenvolvimento e transferência de TBC

Além da redução das emissões de CO2 e de tratar da questão das alterações climáticas, o 
investimento nas tecnologias de baixa emissão de carbono (TBC) e a sua transferência virão 
também incentivar o crescimento económico e o desenvolvimento sustentável. Os benefícios que 
o desenvolvimento e a difusão das TBC podem trazer incluem a criação de novos postos de 
trabalho, possibilidades acrescidas de participar em novos mercados e de gerar novas receitas, 
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reforçar a competitividade económica global dos países ACP e a segurança do seu 
aprovisionamento de energia, assim como reduzir a sua dependência energética. O papel das 
tecnologias limpas e sustentáveis descentralizadas na capacitação das comunidades locais, assim 
como o seu impacto positivo global sobre a saúde, o desenvolvimento rural e a preservação das 
florestas também deve ser salientado.

Desenvolvimento tecnológico e transferência de tecnologias no âmbito do Acordo de 
Copenhaga e mais além

Devido à sua alta relevância e imensa importância para tratar a questão das alterações climáticas, 
o reforço da acção em matéria de desenvolvimento tecnológico e transferência de tecnologias em 
apoio da atenuação e adaptação às alterações climáticas constituiu um dos pilares do Plano de 
Acção de Bali, assim como um dos pontos essenciais das conversações das Nações Unidas sobre 
as alterações climáticas, realizadas em Copenhaga, em Dezembro de 2009. Apesar de o resultado 
global da Conferência de Copenhaga sobre as Alterações Climáticas ter, infelizmente, sido 
escasso, deixando muito a desejar neste domínio, o Acordo de Copenhaga estabeleceu um 
quadro de acção nesta área:

1. O papel essencial da tecnologia, tanto para a adaptação às alterações climáticas, como para a 
atenuação dos seus efeitos, foi claramente notada. Também foi salientado que a existência de 
"uma estratégia de desenvolvimento com baixas emissões de carbono é indispensável para o 
desenvolvimento sustentável".

2. Os países desenvolvidos acordaram em "intensificar o financiamento previsível e adequado, 
tanto novo, como existente" para "permitir e reforçar o apoio a medidas de atenuação..., 
adaptação, ao desenvolvimento tecnológico e transferência de tecnologias, e ao desenvolvimento 
de capacidades". As tecnologias para a adaptação às alterações climáticas e a atenuação dos seus 
efeitos, assim como o desenvolvimento de capacidades, são, portanto, elegíveis para uma fracção 
do financiamento inicial, no valor de 30 mil milhões de dólares para o período de 2010-2013 (a 
contribuição da UE será de 7,2 mil milhões €), bem como para uma fracção do Fundo de 100 mil 
milhões de dólares que os países desenvolvidos se comprometeram a prover até 2020. O Acordo 
não indica, porém, qualquer distribuição específica destes recursos.

3. O Acordo também menciona um quadro institucional para o desenvolvimento tecnológico e a 
transferência de tecnologias de apoio às medidas tomadas pelos países no domínio da adaptação 
e da atenuação, o chamado "mecanismo tecnológico", que será "orientado por uma abordagem 
por países e baseado nas situações e prioridades nacionais".

Além do texto do Acordo, os negociadores dos países apresentaram um projecto de documento 
"Acção reforçada em prol do desenvolvimento tecnológico e da transferência de tecnologias", 
datado de 15 de Dezembro de 2009. Há partes desse projecto de documento que, felizmente, 
serão integradas num quadro juridicamente vinculativo ou aprovadas em decisões separadas no 
âmbito da próxima Conferência das Partes (COP), a realizar em Cancún, em Dezembro de 2010. 
O projecto de texto desenvolve, assim, o "mecanismo tecnológico", o qual será constituído por 
um Comité Executivo para a Tecnologia (responsável por facilitar o acesso a tecnologias
requeridas pelos países em desenvolvimento para a adaptação e a atenuação, avaliar os fundos 
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para o desenvolvimento de TAC (tecnologias ambientalmente correctas), desenvolver 
capacidades endógenas e tecnologias nos países em desenvolvimento e desenvolver capacidades 
das Partes que são países em desenvolvimento; o Comité será também responsável por um
Centro e uma Rede de Tecnologias do Clima (destinados a incentivar a cooperação internacional 
no domínio das tecnologias essenciais). O documento estabelece igualmente o objectivo de, pelo 
menos, duplicar, até 2012, os esforços de investigação, desenvolvimento e demonstração a nível 
global e de quadruplicar o seu nível actual até 2020.

Uma das principais tarefas dos negociadores no âmbito da COP16 é assegurar que a nova 
arquitectura global para a transferência de tecnologias ligadas à questão das alterações climáticas 
não seja onerosa ou burocrática, e que seja disponibilizado o financiamento adequado para 
garantir a sua implementação efectiva. Além da questão do financiamento, porém continua por 
resolver um certo número de outras questões durante as negociações no âmbito da COP16, como 
as da estrutura, do alcance e da governação da Rede Tecnológica ou do modo de ligação entre o 
"mecanismo tecnológico" e o mecanismo de financiamento referido no Acordo (o chamado 
Fundo Verde de Copenhaga para o Clima).

Todas as questões anteriormente referidas mostram que tratar do problema das alterações 
climáticas é, para a comunidade internacional, uma oportunidade única para revigorar o debate 
sobre o desenvolvimento e transferência de tecnologias através de novas abordagens, soluções e 
parcerias, a inscrever num futuro acordo internacional sobre a protecção climática.

Algumas observações e recomendações

- É necessária uma aceleração da investigação, desenvolvimento e instalação de tecnologias 
ambientalmente correctas para a atenuação e a adaptação ao impacto adverso das alterações 
climáticas.

- Deverá ser adoptada, enquanto responsabilidade pública, uma abordagem para o 
desenvolvimento de tecnologias não nocivas para o clima, a fim de facilitar a transferência 
dessas tecnologias.

- Devem ser removidos obstáculos/barreiras económicos, institucionais, políticos e ligados às 
capacidades humanas com que se confrontam o desenvolvimento e a transferência de TBC para 
os países ACP. Para este efeito, os países desenvolvidos devem apoiar o reforço das capacidades 
institucionais, técnicas e humanas, assim como do know-how nos países ACP, a fim de lhes 
permitir absorver e adoptar TBC adequadas.

- Além da transferência de TBC dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, é 
igualmente essencial uma abordagem global que apoie a investigação e desenvolvimento a nível 
endógeno de TBC nos países em desenvolvimento. Isto permitirá aos países ACP participarem 
enquanto proprietários no mercado global em crescimento das tecnologias ligadas às alterações 
climáticas, sem serem obrigados a comprar, obter licenças ou de qualquer outro modo adquirir 
tecnologias produzidas pelos países em desenvolvimento.

- Para ser bem sucedido, um acordo no âmbito da COP16 tem que incluir um quadro 
institucional robusto para a transferência de tecnologias após 2012. O "mecanismo tecnológico" 
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referido no Acordo de Copenhaga deverá, portanto, ser mais desenvolvido e, para a sua 
implementação, deverá ser disponibilizado o financiamento adequado.

- Tendo em conta que, como sugerido pelo Acordo de Copenhaga, o desenvolvimento e 
transferência de tecnologias "serão orientados por uma abordagem por país e baseados nas 
diferentes situações e prioridades nacionais", cada país ACP deverá conceber e implementar uma 
estratégia/plano nacional de inovação no domínio das alterações climáticas para as suas próprias 
necessidades e políticas. 

- Importa prestar particular atenção ao desenvolvimento e transferência para os países ACP de 
tecnologias no domínio da energia, nomeadamente no que diz respeito às energias renováveis; 
neste contexto, é necessário aumentar a APD para o desenvolvimento de tecnologias no domínio 
da eficiência energética e de energias renováveis descentralizadas nos países ACP. 

- Actualmente, a cooperação no domínio tecnológico tem lugar essencialmente a nível nacional e 
não a nível internacional, e apenas 2 % das patentes em co-propriedade são partilhadas entre 
empresas e instituições dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento. É, portanto, 
essencial a colaboração mutuamente benéfica no domínio das TBC entre as empresas, o sector 
público e as instituições de investigação dos países desenvolvidos e as suas contrapartes nos 
países ACP. 

- A cooperação sul-sul para a obtenção de auto-suficiência tecnológica também é necessária. Os 
países ACP deverão, portanto, estabelecer redes regionais de I&D com base nas instituições de 
investigação endógenas existentes no domínio do desenvolvimento tecnológico ligado às 
alterações climáticas, a fim de partilharem os recursos e os custos da infra-estrutura e 
equipamento das actividades de inovação. 


