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Voto n.º 113/XIV/1.ª

Voto de congratulação pelo apelo de um relatório da OCDE ao fim subsídios aos combustíveis 

fósseis nas ajudas públicas ao desenvolvimento e pela decisão do Banco Europeu de 

Investimento de seguir tais recomendações a partir do fim de 2021

Recentemente foi apresentado o relatório Environment at a Glance 2019, da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), que defende 

que os países desenvolvidos da OCDE, as agências de apoio ao desenvolvimento da 

ONU e os bancos de apoio multilateral devem remover a elegibilidade de subsídios 

aos combustíveis fósseis nas ajudas públicas ao desenvolvimento, substituindo-os por 

apoios a projetos de energias renováveis ou à eficiência energética.  Também 

recentemente foi anunciado por parte do Banco Europeu de Investimento o 

compromisso de acabar com o financiamento de projectos ligados às energias fósseis, 

incluindo o gás, a partir do final de 2021.

Sem prejuízo de serem necessárias muito mais medidas e mais ambiciosas, este apelo 

do relatório da OCDE conjugado com o anúncio do Banco Europeu de Investimento 

assumem uma importância crucial atendendo aos dados recentes do relatório levado 

a cabo por vários organismos internacionais, incluindo o Programa Ambiental das 

Nações Unidas. Relatório este que demonstra que a produção de combustíveis fósseis 

no mundo vai continuar a crescer muito acima do que seria possível para atingir os 

objectivos do Acordo de Paris, uma vez que, em 2030, a produção de combustíveis 

fósseis levará à emissão de mais 53% de CO2 do que seria possível para atingir o 

patamar dos 2ºC e mais 120% para não superar um aquecimento de 1,5ºC.

Assim, a Assembleia da República, reunida em plenário, manifesta a sua

congratulação pelo apelo do relatório da OCDE ao fim dos subsídios aos combustíveis 

fósseis nas ajudas públicas ao desenvolvimento e pela decisão do Banco Europeu de 
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Investimento de acabar com o financiamento de projectos ligados às energias fósseis, 

incluindo o gás, a partir do final de 2021.

Palácio de São Bento, 10 de Dezembro de 2019

As Deputadas e o Deputado,
André Silva

Bebiana Cunha
Cristina Rodrigues
Inês de Sousa Real


