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O que é finança?

- Estudo do dinheiro e investimentos
- Fluxos monetários da economia
- Instituições financeiras:

- Bancos
- Seguradoras
- Fundos de investimento
- Fundos de pensões
- Hedge funds
- Private equity
- Bancos Centrais
- ....

   - "[...]banking promotes investment. Banks easily invest the money they get in industry, 
agriculture and trade. They either invest it directly or advance loans to other investors. 
Industrialists get loans from banks to set up new factories. Agriculturists get loans to our farm 
machinery, lands, etc. Traders borrow from banks in order to expand their business” 
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O que é finança? - Crescimento exponencial



O que é finança? - Do Banco à mina



Os valores

- Entre os 35 maiores bancos, 3,8 biliões de dólares (10^12) foram 
canalizados para combustíveis fósseis, entre 2015 e 2019 (~ x2 PIB 
Portugal ao ano)

- Menos de 1% dos investimentos dos fundos de pensões vão para 
setores de baixo carbono

- Mesmo com o COVID, 2020 superou 2016 no financiamento fóssil
- As 3 principais gestoras de ativos gerem 300 mil milhões em ativos 

fósseis 
- O Banco Central Europeu no Quantitative Easing aloca a setores 

poluentes 60% das compras, enquanto estes representam 22% do valor 
acrescentado
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Campanhas de desinvestimento
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Campanhas de desinvestimento - as limitações



Bancos Centrais 

- Autoridades na política monetária e regulação bancária
- Poder para “imprimir dinheiro”, cordenar acordos internacionais, regular 

bancos, etc
- Administrações nomeadas por Primeiros Ministros, Presidentes, etc



A FED e o Fracking

- Fracking: técnica de extração de combustíveis “presos” em rocha de xisto
- Em 10 anos a produção de barris passa de 7 para 17 milhões barris ao dia, 

gás fóssil aumenta em 50%
- Mais produção do que a Arábia Saudita



A FED e o Fracking

- Crise financeira do início do século
- Estimulação da economia via política monetária
- Política de baixos juros: ZIRP
- Empréstimos fáceis sem juros à indústria fóssil



A FED e o Fracking

- Em 2019 apenas 10% das empresas registavam fluxos de caixa positivos
- No segundo trimestre de 2020 despesas superavam as receitas em 29 

milhões de dólares
- A FED é a grande responsável por manter o Fracking de pé, antes e depois 

do COVID



BCE e os (não) planos para o clima 



BCE e os (não) planos para o clima 

- Estrutura de risco como centro de análise
- Risco colocado à finança privada, não o risco de provocar a crise 

climática



BCE e os (não) planos para o clima 

- Risco de transição, focado no que o preço do carbono traz, não o 
que deixar ativos fósseis

- Definição de investimentos verdes, mas não dos sujos
- Apenas aborda riscos climáticos em programas de emergência de 

compra de obrigações



Casos em Portugal

- Informação, por norma, discreta
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Finança como domínio económico


