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A natureza tem um papel fundamental a 
desempenhar na corrida para atingir as zero 
emissões líquidas de gases com efeito estufa.

As florestas

2,6 gigatoneladas
a um terço

30% 

Investidores acompanham 
de perto o inquérito mensal 
da Federação Nacional de 
Empresas Independentes  
(NFIB) às pequenas empresas.

Os países europeus serão 
afetados de forma muito 
diferente pela crise do gás 
natural na Europa.

Em específico, 
a intenção de 
aumentar os 
salários

Estes pontos de dados mensais 
apontaram  para uma recuperação 
no T3 no índice de custos do 
emprego para toda a economia do 
Serviço de Estatísticas do Trabalho.

Os dados obtidos pela Agência 
Internacional de Energia (IEA) para 
2018 constituem uma boa indicação sobre 
quais das maiores economias são mais 
dependentes do gás natural.
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Para além do crescimento do PIB: por que motivo o capital natural é importante 

Quais as consequências para a inflação do aumento dos salários nos EUA? 

Principais países por remoção de CO2 por áreas florestais 
remanescentes Gte CO2 por ano

CO2 

Aumento da pressão salarial em pequenas empresas independentes dos EUA

Quota de fornecimento de energia (2018)
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Fonte: IEA, Schroders Economics Group. 19 de outubro de 2021.

Fonte: FAOSTAT, Schroders Economics Group, 30 de setembro de 2021.

Fonte: Refinitiv Datastream, Schroders, 29 de outubro de 2021.
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O que representa a crise do gás natural na Europa para a inflação? 
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