
Anexo: Roteiro detalhado de medidas relacionadas com as alterações climáticas1  

  
2021 2022 2023 2024 

1. Projeções 
macroeconómicas 
elaboradas por 
especialistas do 
Eurosistema/BCE  

Introduzir pressupostos técnicos sobre o preço 
do carbono para prever e avaliar regularmente 
o impacto das políticas orçamentais 
relacionadas com o clima na projeção de 
referência das projeções macroeconómicas 
elaboradas por especialistas do 
Eurosistema/BCE 

 

2. Modelização 
macroeconómica 
e análises de 
cenários  

 Integrar os riscos climáticos nos principais modelos do BCE e avaliar 
o seu impacto no crescimento potencial; realizar análises de cenários 
no tocante às políticas de transição; modelizar as implicações das 
alterações climáticas para a transmissão da política monetária 

3. Dados estatísticos 
para análise dos 
riscos relacionados 
com as alterações 
climáticas 

Conceber indicadores sobre instrumentos 
financeiros ecológicos  

Desenvolver novas coleções estatísticas 
relacionadas com as alterações climáticas 
 

Construir indicadores sobre a exposição das 
instituições financeiras a riscos físicos 
relacionados com o clima com base nas 
carteiras dessas instituições 

Compilar indicadores da pegada de carbono 
das carteiras das instituições financeiras  

4. Conceitos de 
neutralidade e 
eficiência do 
mercado nas 
operações de 
política monetária  
 

Avaliar potenciais 
enviesamentos na 
afetação do 
mercado no 
contexto de 
ineficiências do 
mercado e analisar 
as vantagens e 
desvantagens de 
afetações 
alternativas 

Apresentar propostas 
concretas de 
referenciais 
alternativos, em 
particular para o CSPP  

 

5.  Divulgações 
consentâneas com 
as políticas da UE 
como um requisito 
de elegibilidade no 
quadro de ativos de 
garantia e nas 
compras de ativos  

Proposta e adoção do regulamento da UE 
relativo a divulgações 

Em vigor Primeiras divulgações 
regulamentares 
abrangendo 2023 

 Conceber políticas adequadas 
e efetuar os preparativos legais 
e operacionais 

Período de 
adaptação para 
os emitentes 

Em vigor 

6. Testes de esforço 
ao balanço do 
Eurosistema 
centrados nas 
alterações 
climáticas  

Preparar os 
dados e a 
metodologia 

Conduzir um exercício-piloto de 
teste de esforço baseado no 
teste de esforço de 2021 do 
BCE, a nível do conjunto da 
economia, centrado nas 
alterações climáticas e no teste 
de esforço prudencial centrado 
nas alterações climáticas a nível 
das instituições de crédito a 
realizar em 2022 

Partindo do exercício-piloto de teste de 
esforço, introduzir testes de esforço 
regulares centrados nas alterações 
climáticas 

 
1 As partes a rosa representam desenvolvimentos externos, dos quais o Eurosistema depende para a aplicação 
de medidas. As partes a azul representam medidas do Eurosistema. 



  
2021 2022 2023 2024 

7. Riscos 
relacionados com 
as alterações 
climáticas nas 
notações de crédito 
para ativos de 
garantia e compras 
de ativos  

Avaliar as divulgações das 
agências de notação e entender 
como incorporam os riscos 
relacionados com as alterações 
climáticas nas notações de 
crédito 

Introduzir requisitos no quadro de avaliação do crédito do 
Eurosistema centrados nos riscos relacionados com as 
alterações climáticas, se pertinente 

Desenvolver normas mínimas 
para notações de crédito 
internas 

8. Riscos 
relacionados com 
as alterações 
climáticas no 
quadro de ativos de 
garantia  

Reanalisar os quadros de 
valorização dos ativos de 
garantia e de controlo do risco, 
a fim de assegurar que refletem 
os riscos relacionados com as 
alterações climáticas; avaliar a 
inovação financeira associada à 
sustentabilidade ambiental 

Controlar a adequação dos quadros de valorização dos 
ativos de garantia e de controlo do risco para assegurar 
que refletem de forma apropriada os riscos relacionados 
com as alterações climáticas 
Conceber e aplicar alterações, se necessário 

9. Riscos 
relacionados com 
as alterações 
climáticas no 
âmbito do CSPP  

Aplicar medidas de diligência reforçada para incorporar os riscos relacionados com as 
alterações climáticas 

Preparar divulgações relacionadas com riscos 
climáticos no que respeita ao CSPP 

 

Desenvolver propostas de 
adaptação do regime do CSPP 
no sentido de incluir 
considerações sobre as 
alterações climáticas 

Adaptar o 
regime do 
CSPP  

 

 


