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Editorial

A sobreexploração de recursos do planeta e hábitos de consumo insustentáveis vêm 
produzindo impactos no ambiente, que configuram já uma verdadeira emergência ambiental . 
Uma das suas traduções mais visíveis é o aumento sem precedentes da temperatura do plane-
ta, com danos irreversíveis. Em 2021, a comunidade internacional reuniu-se em Glasgow, na 
COP26, onde se reconheceu a emergência climática e a urgência de abandonar a exploração de 
recursos fósseis. Mas acordo final ficou aquém da ambição necessária.

Segundo contas feitas por organizações da sociedade civil, as medidas acordadas vão permi-
tir que o aquecimento se mantenha nos 2 graus até ao final do século, ultrapassando as “linhas ver-
melhas” de segurança. Entre os mais afectados estão os pequenos Estados insulares e muitos países 
em desenvolvimento, que menos contribuíram para a situação. A realização da próxima COP27 
em território africano, no Egipto, é para muitos africanos uma oportunidade a não desperdiçar.

Nesta edição debatemos os desafios e as emergências relacionadas com o desenvolvimento, 
o ambiente e o clima, e começamos esse debate com a conversa imperfeita entre dois especialistas 
com larga experiência em África e na América Latina.

Já a editoria saber e circunstâncias integra uma reflexão de Luís Fazendeiro sobre as desi-
gualdades “Norte”/“Sul global”, a análise de Romy Chevallier e Alex Benkenstein sobre a Ci-
meira UE-UA e a (in)justiça climática e Patrícia Magalhães Ferreira apresenta a incoerência das 
políticas nestes domínios. Seguem-se experiências em S. Tomé e Príncipe (Jorge Carvalho), em 
Moçambique (Mariam Abbas e Natacha Bruna) e na Guiné-Bissau (Aissa Regalla de Barros). A 
editoria encerra com uma reflexão sobre a natureza e o clima (Flora Pereira da Silva).

No modos de ver, o fotógrafo português Mário Cruz revisita o rio Pasig, no coração de 
Manila, “exemplo do caminho perigoso que a humanidade percorre”, afirma o autor. Uma das 
fotos é a capa desta edição, bem como o encarte.

As narrativas são da jornalista portuguesa Vanessa Rodrigues, sobre a mobilização das 
mulheres rurais na Guiné-Bissau, do jornalista moçambicano Armando Nhantumbo que 
conta como os mega-projectos “empurram” a população para a miséria e a ambientalista Sofia 
Guedes Vaz, numa aventura de bicicleta até à COP26. E nas inovações, a Ana Filipa Oliveira 
traz-nos a Fakebook-ECO, uma iniciativa contra a desinformação ambiental.

A ilustradora ucraniana Viktoriya Kurmayeva desenha um relato da “mãe natureza” e  no 
escaparate, sugerimos dois relatórios, sobre o financiamento (apresentado pela Rita Cavaco) e 
clima (e este pelo Tomás Nogueira). Boas leituras!
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Diretora de progra-
ma da Fundação MAVA 
para a África Ocidental. 
Supervisa os projectos de 
conservação e as relações 
com os parceiros na su-
bregião. Trabalha há 30 
anos em governança de 
áreas protegidas e biodi-
versidade, financiamento 
durável, sustentabilidade 
e em programas multi-
-actores de conservação. 
É médica veterinária e é 
doutorada em Biologia 
da Conservação pela 
Universidade de Göttin-
gen, na Alemanha.

Licenciado em 
Teologia e Humanidades 
(1996), concluiu o Curso 
de Doutoramento em 
“Alterações Climáticas 
e Políticas de Desenvol-
vimento Sustentável”, 
em setembro de 2010. 
É Director Executivo 
da Oikos – Cooperação 
e Desenvolvimento 
(ONGD), desde 2004. 
Entre 1994 e 2004, foi 
responsável pela gestão 
dos projectos e pro-
gramas desta ONG em 
vários países de África e 
América Latina.

Saber e 
circunstâncias

Físico de formação e 
investigador em energia 
e clima, na Universidade 
NOVA de Lisboa. Con-
cluiu um doutoramento 
na University College 
London, com uma tese 
sobre turbulência de 
fluidos e sistemas dinâ-
micos, e outro em altera-
ções climáticas e políticas 
de desenvolvimento 
sustentável, na UNL. 
Colaborador frequente 
do jornal Le Monde 
diplomatique – edição 
portuguesa e activista 
pela justiça climática.

Coordena o Progra-
ma do Clima e Recursos 
Naturais no South Afri-
can Institute of Interna-
tional Affairs, um think 
tank de referência em 
África. O seu trabalho 
abrange uma série de 
temas, incluindo altera-
ções climáticas, econo-
mia azul, governação das 
indústrias extractivas e 
sistemas sócio-ecológi-
cos. 

É investigadora 
em Governança de 
Recursos em África no 
South African Institute 
of International Affairs 
(SAIIA). É mestre em 
Relações Internacionais 
na Universidade de Wi-
twatersrand. No SAIIA 
tem trabalhado sobre o 
engajamento estratégi-
co da UE com África e 
África do Sul, o papel das 
potências emergentes 
nas alterações geopolí-
ticas, alterações climá-
ticas e sustentabilidade. 
Trabalha também como 
consultora. 

Consultora nas 
temáticas do Desen-
volvimento Global e 
Cooperação. Doutorada 
e Mestre em Estudos 
Africanos (ISCTE-IUL) 
e licenciada em Relações 
Internacionais (ISCSP), 
tem trabalhado com inú-
meras organizações na-
cionais e internacionais 
na realização de estudos, 
avaliações de projetos, 
relatórios e investigações 
que contribuam para 
uma ação e tomada de 
decisão mais informada 
e eficaz.

Natural de San-
to Amaro, S. Tomé e 
Príncipe. É presidente 
do Conselho de Admi-
nistração da MARAPA, 
uma ONG santomense 
especializada no apoio à 
pesca artesanal nacional, 
e presidente da Rede da 
Sociedade Civil para Boa 
Governação. É mestre 
em Desenvolvimento 
Rural.

Doutora em Estudos 
de Desenvolvimento, 
com enfoque em Mu-
danças Climáticas e 
Segurança Alimentar, 
pelo Instituto Superior 
de Agronomia, Universi-
dade de Lisboa, Portugal. 
É actualmente pesqui-
sadora do Observatório 
do Meio Rural, Maputo 
- Moçambique. As áreas 
de pesquisa incluem mu-
danças climáticas, segu-
rança alimentar, sistemas 
de produção, economia 
agrária e desenvolvimen-
to rural.
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Doutora em Estudos 
de Desenvolvimento pelo 
International Institute of 
Social Studies em Haia, 
Holanda. É actualmente 
Directora Executiva e 
pesquisadora do Obser-
vatório do Meio Rural, 
em Maputo. As áreas de 
pesquisa incluem estudos 
agrários críticos, econo-
mia e ecologia política, 
com particular interesse 
em extractivismo, extrac-
tivismo verde, modelos 
de desenvolvimento 
rural, terra e políticas de 
mitigação e adaptação às 
alterações climáticas.

Coordenadora do 
Departamento Conser-
vação e Monitoria da 
Biodiversidade do Ins-
tituto da Biodiversidade 
e das Áreas Protegidas, 
Dr. Alfredo Simão da 
Silva (IBAP). Bióloga de 
formação, com especia-
lização em Biologia das 
Populações e dos Ecos-
sistemas, pela Universi-
dade de Metz, França. É 
membro da Comissão da 
UICN para a Gestão dos 
Ecossistemas (CEM).

Doutoranda em 
Pós-Colonialismos e 
Cidadania Global, na 
Universidade de Coim-
bra, Mestre pela UNB 
em Desenvolvimento, 
Sociedade e Cooperação 
Internacional, e jornalis-
ta pela UFSC. É Diretora 
Internacional de Edu-
cação e Mobilização no 
Pulitzer Center, respon-
sável por liderar progra-
mas de clima e florestas 
na América Latina, 
África e Ásia. Trabalhou 
na CLUA, PNUMA e foi 
diretora-fundadora do 
Afreaka.

Modos 
de ver

É um fotógrafo 
independente que se 
dedica a temas relaciona-
dos com injustiça social 
e direitos humanos, e 
fundador da Narrativa, 
um espaço em Lisboa 
que tem como missão a 
partilha e valorização da 
fotografia como forma 
de expressão e comuni-
cação. É autor de dois 
livros: Talibes, Modern 
Day Slaves e Living 
Among What’s Left 
Behind. 

Narrativas

É jornalista inde-
pendente, documentaris-
ta, professora na Univer-
sidade Lusófona (Porto) 
e doutorada em Estudos 
em Comunicação para o 
Desenvolvimento, com 
uma investigação sobre 
Jornalismo e Desenvol-
vimento Humano. É 
autora do livro Ala Fe-
minina. Viveu no Brasil 
- correspondente do DN 
e TSF - e na Jordânia. 
Em 2017 e 2022, recebeu 
a Bolsa de Criação Jorna-
lística sobre Desenvolvi-
mento.

Mestrando em jor-
nalismo e media digitais. 
Jornalista há 10 anos, 
trabalha actualmente no 
SAVANA, o semanário 
privado mais antigo e 
um dos mais prestigia-
dos, em Moçambique. 
Escreve sobre extracti-
vismo de recursos mine-
rais e hidrocarbonetos. 
Três dos sete prémios de 
jornalismo que possui 
são sobre tributação na 
exploração de minerais. 
Tem acompanhado o 
conflito no norte do país, 
escrevendo em média 
um artigo por semana.

Directora de S.714 – 
Sustentabilidade e Ética 
e investigadora no IFIL-
NOVA, FCSH. Trinta 
anos de experiência em 
diversos organismos, 
públicos e privados, 
nacionais e internacio-
nais na área do ambiente. 
Gosta de comunicar e de 
experiências que enri-
quecem o seu portfolio 
de narrativas ambientais. 
É actualmente presidente 
da Sociedade de Ética 
Ambiental.

Inovações

Trabalha na ACEP,-
desde 2009, onde desen-
volve projectos na área 
da comunicação, advo-
cacia e direitos huma-
nos. É responsável pela 
elaboração dos recentes 
relatórios AidWatch, 
em Portugal. Mestre em 
Ciência Política e Rela-
ções Internacionais pela 
Universidade Nova de 
Lisboa, é licenciada em 
Jornalismo pela Univer-
sidade de Coimbra.
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Ecos gráficos

Artista plástica e 
ilustradora natural da 
Ucrânia. Licenciou-se 
em Desenho na Faculda-
de de Belas-Artes, e des-
de então tem explorado a 
versatilidade das lingua-
gens gráficas em diversas 
áreas, desde o desenho 
de autor, à ilustração e 
à banda desenhada. Em 
2018 venceu o 1º lugar 
no concurso nacional de 
banda desenhada, com 
uma curta sobre a polui-
ção ambiental, um tema 
que a preocupa enquanto 
artista.

Escaparate

Licenciada em 
Ciência Política e Re-
lações Internacionais 
pela Universidade Nova 
de Lisboa e mestre em 
Desenvolvimento e 
Cooperação Internacio-
nal pela Universidade 
de Lisboa. Actualmente, 
trabalha na ACEP nas 
áreas da monitoria de 
políticas públicas, do 
reforço da sociedade civil 
e do financiamento do 
desenvolvimento.

Técnico de Advocacy 
na Plataforma Portu-
guesa das ONGD, desde 
abril de 2019. Licencia-
do em Jornalismo pela 
Faculdade de Letras da 
Universidade de Coim-
bra e Mestre em Rela-
ções Internacionais pela 
Faculdade de Economia 
da mesma universidade. 
Natural de Braga.

RITA CAVACOVIKTORIYA KURMAYEVA TOMÁS NOGUEIRA
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A emergência climática, as sucessivas crises 
alimentares e o açambarcamento de recursos, 
sobretudo por parte dos países mais ricos, 
exercem pressão sobre territórios preserva-
dos, pertencentes, muitos deles, a comuni-
dades locais. A tensão do equilíbrio entre o 
desafio da preservação e o desenvolvimento 
estão em discussão nesta conversa 

CHARLOTTE 
KARIBUHOYE SAID
(C.K.S.)

— Neste momento, estou a trabalhar no domínio da conservação, mas não 
comecei por aí. Trabalhei primeiro no desenvolvimento rural na Guiné-Bissau e 
isso foi uma experiência muito interessante, porque nessa altura já falávamos da 
gestão racional dos recursos. Depois disso, passei por uma formação adicional, 
porque sou médica veterinária de formação. Entrei no mundo da conservação 
da natureza, através da gestão da fauna comunitária, sempre na Guiné-Bissau, 
na zona costeira, e foi depois disso que comecei a trabalhar com a Fundação 
internacional do Banc d’Arguin (FIBA, na Suíça). A ideia era apoiar projectos, no 
domínio da conservação da natureza, na zona costeira – envolvia a zona que vai 
da Mauritânia até à Serra Leoa. Trabalhei sobretudo sobre as áreas marinhas e 
costeiras, no apoio aos países para a criação de novas áreas protegidas, a questão 
da governança e na criação de uma rede de áreas marinhas protegidas. Foi uma 
experiência muito interessante, no trabalho com vários actores. 

Fiz depois uma transição para a Fundação MAVA, quando houve uma 
fusão com a Fundação FIBA.  Trabalho desde 2014 para a da Fundação MAVA, 
sou directora do programa ocidental, agora já no papel de financiador. Não 
damos apenas financiamento, porque achamos que o nosso papel deve ser de 
trabalhar junto, discutir, aconselhar os nossos parceiros. Neste momento, de facto 
estamos no último ano de intervenção desta fundação que vai fechar no fim deste 
ano. É uma experiência interessante, esta perspectiva de doador, porque procura 
responder às necessidades e prioridades dos parceiros.  O que achei interessante é 
que a fundação insistiu muito em pôr as pessoas juntas, para juntas trabalharem, 
identificarem os problemas e juntas chegarem a soluções a serem implementadas 
colectivamente. Tenho também trabalhado como membro voluntária da 
Comissão Mundial da UICN para as Áreas Protegidas, que é uma rede mundial 
de profissionais das áreas protegidas e estive lá durante muitos anos como ponto 
focal para a África Ocidental e Central.

Emergência climática: entre a
necessidade da preservação e os

desafios de responder ao
desenvolvimento

charlotte karibuhoye said joão josé fernandes
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JOÃO JOSÉ 
FERNANDES
(J.J.F.)

— Devo confessar que em tempos cruzei-me com o trabalho da Fundação 
MAVA, que apoia uma organização em Portugal, que tem uma reserva privada, 
na Beira Interior, e que acho muito interessante aquele desafio que está a ser feito 
numa zona de fraca densidade populacional. É a única reserva privada no país, 
num projecto de conservação da natureza e, de alguma forma, de rewilding, mas 
sem pôr em risco os meios de vida das comunidades.

Comecei o meu percurso em África em 1990, ainda era estudante 
universitário, quando interrompi os meus estudos para ir para África como 
voluntário. Fui numa das primeiras vagas de jovens voluntários portugueses a ir 
para África e fui quase por acidente; de facto, havia planeado ir para o Peru. Só 
retomei a minha ligação à América Latina nos anos 2000, já na Oikos. A partir 
dessa experiência, acompanhei sempre a realidade africana, sobretudo os países 
de língua oficial portuguesa (mais Angola, Moçambique e S. Tomé e Príncipe) 
e mantenho essa ligação, porque na Oikos, onde agora sou director executivo, 
temos também trabalho em África. 

A minha formação de base é Filosofia e Teologia e em 2010 resolvi, fruto 
do trabalho que a Oikos estava a fazer, entrar num programa de Doutoramento 
na área da Sustentabilidade e das Alterações Climáticas (foi o primeiro 
Doutoramento integrado em Portugal com três universidades – a Universidade 
Técnica, a Universidade de Lisboa e a Nova). Nunca tive tempo para terminar 
a tese, mas foi uma boa experiência, porque praticamente todos os doutorandos 
éramos profissionais há muito tempo, e queríamos aprofundar alguns temas 
e parar um pouco para pensar. A Oikos é uma organização de tradição do 
desenvolvimento, onde o desenvolvimento rural foi sempre a principal área 
trabalho; sobretudo a partir dos anos 2000 começámos a trabalhar muito a 
questão do ambiente, porque não havia ONG em Portugal (e poucas eram na 

Europa) que reunissem estas duas vertentes – ambiente e desenvolvimento. 
Há uma clara divisão entre ONG de desenvolvimento e ONG de ambiente (há 
inclusive plataformas diferentes – uma Plataforma para as ONGA’s e outra para 
as ONGD’S, o que pessoalmente sempre achei redutor e tentei sempre fazer a 
ponte). A Oikos, trabalhando no desenvolvimento rural, era impossível não se 
cruzar com questões como alterações climáticas, gestão de recursos naturais, e 
por isso senti essa necessidade. 

Fruto do trabalho da Oikos e também da ligação a algumas fundações 
privadas, no início dos anos 2000, comecei a interessar-me pelo trabalho do 
sector privado nas questões do desenvolvimento e do ambiente. Comecei pela 
responsabilidade social das empresas, depois pela finança ética e acabei por, 
antes do tempo, denunciar o que estava para acontecer no BES e no BPN. Mais 
tarde, desiludido pela incapacidade de fazer a mudança a partir de dentro, e do 
movimento da responsabilidade social das empresas se renovar, desliguei-me 
um pouco e voltei a ligar-me mais recentemente. Apesar de tudo, acho que 
numa altura em que o sector privado começa a assumir um papel importante 
no desenvolvimento económico - também em África -, não temos como fugir 
dessa questão. Por isso, achei que era necessário a partir das organizações da 
sociedade civil pensar como é que o sector privado pode dar o seu contributo 
em termos de desenvolvimento, sem deixar o nosso papel de watchdog do que 
se passa no terreno. Ultimamente, para além do trabalho normal da Oikos, 
também me tenho dedicado a um negócio social criado por esta ONG, que é o 
SmartFarmer, que tem a ver com o apoio a pequenos produtores em Portugal e 
o escoamento directo para os consumidores finais, que é uma área da economia 
social que me tem interessado.

Gostava de desafiar a Charlotte para falarmos de duas questões que têm 
hoje mais relevância e mais ligação àquilo que está a acontecer neste momento 
no mundo do que possa parecer. Uma primeira, obviamente fruto dos Acordos 
de Paris e da necessidade que é sentida de mitigação das alterações climáticas e 
de procurar que o planeta fique com um clima em que a temperatura não suba 
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além dos 2º (o desejável era 1,5º, mas é uma miragem). Este desafio prende-se 
com o esforço por parte das organizações ligadas à conservação da natureza de 
encontrar soluções na área da energia (maior eficiência energética, alteração de 
padrões energéticos), mas também soluções de aumentar as áreas protegidas, 
sejam elas sistemas terrestes ou sistemas marinhos, e também alterar os padrões 
de consumo, tornando mais atractivo aquilo que são dietas vegetarianas. 
Isto tem criado algumas tensões a nível internacional, porque se quisermos 
aprofundar aquele que é o contributo das áreas protegidas, incluindo reservas 
marinhas, para a conservação da biodiversidade, para a mitigação das alterações 
climáticas, por via de sequestro de carbono, há um facto que não pode ser 
escamoteado: 40% dessas áreas que têm esse potencial são territórios de povos 
indígenas, e aí tem havido polémicas recentes. Uma das situações que tem gerado 
maior controvérsia, é uma região de florestas tropicais na bacia hidrográfica 
transfronteiriça do rio Congo. Nesta região, nas fronteiras entre o Congo, o 
Gabão e os Camarões há três áreas naturais protegidas (Dja-Odzala-Minkebe). 
Segundo a WWF, a área é habitada por cerca de 25.000 elefantes e 40.000 gorilas 
e chimpanzés, além de uma série de outras espécies, incluindo búfalos e porcos 
gigantes da floresta. Porém, este é um território tradicional de povos indígenas 
Baka (Pigmeus), seminómadas.  

Tradicionalmente, os Baka são recolectores e praticam uma caça 
tradicional de subsistência. Ora, as estratégias de conservação, entram em 
conflito com este modo de vida. Além disso, os guardas-florestais públicos, com 
financiamento de projetos internacionais geridos pela WWF, são recrutados 
entre povos de origem Bantu, de tradição sedentária. Os conflitos e abusos de 
autoridade são frequentes, tal como os programas de relocalização dos Baka 
em aldeias de populações agrícolas, situadas nas imediações das estradas.  A 
Survival International (SI), uma ONG de defesa dos povos Indígenas, acabaria por 
confrontar a WWF e os seus doadores internacionais, face aos abusos sofridos 
pelos Baka. Esta ONG realizou uma queixa formal junto da SECO, a Agência 
Suíça responsável pela Monitorização da aplicação das Orientações da OCDE 

paras as Empresas Multinacionais. Foi a primeira vez que este mecanismo 
foi utilizado numa queixa contra uma Organização sem Fins Lucrativos. A 
Survival International acabou por desistir da queixa formal, mas veio a público 
com relatórios e com pressão, levando o PNUD e a UE a diminuírem o 
financiamento a um projecto da WWF neste território. 

Esta é uma situação complexa, porque são zonas de grande relevância em 
termos de biodiversidade, intervencionadas com programas de conservação 
da Natureza, maioritariamente financiados pela Cooperação Internacional e 
por contrapartidas privadas de empresas com conceções para exploração de 
recursos naturais (exploração de minerais e extraçao de madeira).. Há ainda 
as grandes infraestruturas, como vias férreas e barragens no rio Djá, que 
atravessam o território. Temos aqui ingredientes que reforçam o clássico 
conflito entre populações sedentárias e seminómadas. Os Baka (pigmeus) viviam 
tradicionalmente da floresta, onde iam buscar proteína animal, frutos e extractos 
de plantas medicinais que estão a desaparecer indiscriminadamente, algumas 
fruto de atividades extractivas ilegais por parte das empresas que exploram as 
conceções. Há aqui uma série de problemas, que vão desde a esfera política, 
aos relacionados com o modelo de desenvolvimento, que tem transformado os 
seminómadas em comunidades sedentárias, mas muito pobres. 

Em paralelo, hoje há uma tendência em torno da economia azul e verde, 
que vai criar condições para que haja maiores investimentos quer em zonas 
portuárias e zonas marinhas, quer em termos daquilo que é a infraestruturação 
que atravessa áreas florestais continentais, nomeadamente de vias-férreas e 
barragens. Depois há ainda a crise alimentar, agora agravada por mais hotspots 
por causa da guerra na Ucrânia, ainda que, em meu entender, as explicações 
sejam muito anteriores a essa guerra, que veio apenas agravar a situação. 

As sucessões de crises alimentares mundiais, na última quinzena de anos, 
tem originado uma corrida ao açambarcamento de recursos, nomeadamente 
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de terras, tradicionalmente pertencentes a territórios indígenas, para garantir a 
segurança alimentar de países com maior poder de compra, mas menor potencial 
agrícola. Da sua experiência, como é que acha que esta questão deve ser encarada, 
para sair deste círculo vicioso que é as populações que protegeram a floresta 
durante milénios e que hoje são muitas vezes escorraçadas da floresta, sob o lema 
da conservação, acabando por ser também uma “perda de biodiversidade”?

C.K.S.

— Essa é uma questão para cinco dias de conversa! É extremamente 
importante esse exemplo que deu e que muita gente ouviu falar. Mas não é só no 
Congo, esse tipo de conflito acontece em muitas partes do mundo entre aquilo 
que se quer atingir em termos de preservação da biodiversidade e a necessidade 
de ao mesmo tempo responder ao desafio do desenvolvimento durável. Aqui, 
na África Ocidental, nós temos trabalhado muito sobre essa questão dos saberes 
locais, dessas práticas tradicionais de gestão do espaço e dos recursos, e me parece 
que se esquece sempre que essas tentativas de querer reconverter as pessoas para 
mudarem o seu modo de vida e as suas práticas não funcionam. 

O que temos tentado praticar é promover não só o reconhecimento e 
respeito dos modos tradicionais de gestão e das práticas locais e tradicionais, 
mas também a sua integração adequada (não no sentido de as aniquilar), dando-
lhes um lugar muito mais forte no sistema existente. Por exemplo, vi algumas 
áreas protegidas em que havia florestas sagradas, que são muito importantes 
para as comunidades tradicionais, onde praticam cultos e actividades religiosas, 
sítios onde vão também procurar comida e produtos medicinais. A questão é: 
como é que a área protegida vai reconhecer a existência dessas zonas sagradas, 
aceitar incluir e oficialmente valorizar essas práticas e também aceitar, manter e 
fortalecer as instituições tradicionais existentes que têm assegurado a preservação 
e a governança desses sítios. É um dos modelos que tenho visto em alguns países, 
por exemplo no Senegal ou na Guiné-Bissau. Na reserva da biosfera Bolama/
Bijagós, por exemplo, há florestas e sítios sagrados para homens e para mulheres. 

O que se tentou fazer ali é que essas zonas foram simplesmente inventariadas, 
reconhecidas e oficialmente nos planos de gestão das áreas protegidas, 
reconhecendo-se também o papel das comunidades tradicionais que têm gerido e 
mantido esses espaços, esses recursos e essas formas de fazer e de viver. 

O João já deve ter ouvido falar muito do consentimento livre, prévio e 
informado; acho isso extremamente importante e infelizmente temos visto 
também que essas zonas tradicionalmente protegidas são ameaçadas não só por 
políticas nacionais de desenvolvimento, mas também por interesses económicos 
e financeiros que têm a ver por exemplo com alguns acordos que se assinam 
com concessões, com actividades de agronegócio etc. Não é uma questão muito 
fácil; a sua resolução passa por muitas coisas, não só ao nível do empoderamento 
das comunidades, mas também por questões jurídicas, porque enquanto os 
direitos das comunidades não forem claramente incluídas e reconhecidas num 
quadro jurídico dos países, também não funciona. Muitas vezes, há leis e não 
se cumprem, mas imagine quando não há lei nenhuma. Lembro-me de um 
episódio que aconteceu em Casamança, no sul do Senegal, de um caso de um 
chefe tradicional que queria proteger o território de pesca da sua aldeia, que 
tradicionalmente estava muito bem protegido. Há uma lei no Senegal, a lei 
de descentralização, que permite às comunidades locais decretarem zonas de 
proteção nos seus territórios. Uma vez entraram pescadores de uma outra zona, 
que foram pescar a uma zona sagrada em que nem os locais vão pescar e também 
com equipamentos não adequados. A população local explicou-lhes que aquela 
zona era sagrada. Só que, nesse preciso caso, eles tinham muita pressa, ainda não 
tinham adquirido nenhum reconhecimento oficial da sua área, e infelizmente 
não havia nenhuma base legal para fazer isso. O chefe daquela aldeia é que 
acabou por ser preso. 

Há aqui, portanto, várias dimensões a ter em conta – a dimensão jurídica, 
ética, claro, e uma outra coisa que por vezes a gente não se lembra é que para 
algumas comunidades, manter esses espaços é também uma forma de manter 
algum poder sobre o espaço e seus recursos e sobre o seu destino. Estou a ver 
muito isso aqui nessa região, nas áreas de património autóctone e comunitário, 
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conhecidas por APACs, em que as populações decidiram mesmo criar muitas 
dessas zonas, porque agora há a lei que permite claramente fazer isso e o governo 
tem dado alguma flexibilidade e apoiado mesmo a criação dessas zonas. Esses são 
espaços em que as comunidades podem na realidade manter o poder de decisão, 
a sua identidade cultural e religiosa também está assegurada, mas sobretudo a 
segurança fundiária, e o futuro para os filhos. 

Houve no passado muitas falhas e gostei muito quando o João disse 
que há ainda em Portugal uma separação entre ONG de ambiente e ONG de 
desenvolvimento, quando se sabe que é complicado desassociar isso. Em África, 
em muitas zonas onde trabalhei, as áreas protegidas não são zonas isoladas, são 
habitadas por comunidades, por isso penso que temos de ter uma abordagem 
muito mais integrada e há também uma necessidade de reconhecer quem são 
os verdadeiros gestores desses espaços, mas tenho impressão de que há muitos 
progressos nesse sentido. Mas às vezes tenho receio que o discurso não se 
traduza na prática da mesma forma. Não basta dizer às comunidades que têm o 
poder e não dar os meios, os recursos e a legitimidade para exercer esse poder. 
Para finalizar esse ponto, há um desfasamento entre os interesses do Estado 
central, do ponto de vista económico e financeiro, e o interesse das populações. 
Actualmente na África ocidental está-se a falar muito da questão da farinha 
de peixe por exemplo, ou seja, do facto de grandes quantidades de pescado 
serem transformadas por fabricas em farinha para a alimentação de peixe na 
aquacultura. Há localmente uma escassez de peixe, no entanto alguns países por 
outro lado continuam a assinar acordos de pesca com países estrangeiros, tal 
como a União Europeia, Rússia ou China, etc. para que os seus navios industriais 
venham pescar na zona, enquanto os pescadores locais já não têm acesso ao 
peixe. Isto é um assunto sério, que vai muito para além dessas considerações dos 
interesses das comunidades locais.

J.J.F.

— É muito interessante isso. A Charlotte focou quatro aspectos que são muito 
interessantes. O primeiro tem a ver com o conhecimento tradicional. Nos anos 90, 
estive em S. Tomé e voltei em 2013 para uma consultoria de um grupo privado 
ligado ao turismo, e depois acabei por ficar mais tempo e acabei de formular 
uma proposta de projecto exactamente de protecção do direito tradicional e da 
propriedade intelectual tradicional, ligado com a biodiversidade. E foi um projecto 
que acabou por ser financiado e andámos a fazer inquéritos, quer do ponto de vista 
científico, quer do ponto de vista etnográfico, para registar as plantas que eram 
tradicionalmente utilizadas na medicina tradicional. A determinada altura apercebi-
me que havia um medicamento que tinha sido patenteado por uns investigadores 
ligados a uma universidade da Califórnia de uma planta que existia no Gabão e em 
S. Tomé e Príncipe. Aquilo que me perguntei foi como é que aquela gente tinha 
chegado àquela planta. E chegaram porque havia investigadores na Califórnia que 
há 20 anos andavam em S. Tomé e no Gabão a fazer estudos com as comunidades 
locais. Mas essas comunidades nunca foram ressarcidas do conhecimento que 
transmitiram e isso é a primeira coisa e é preciso proteger. Aprendi muito isso 
na Índia, no estado de Goa, onde fui fazer uma avaliação a pedido da Fundação 
Gulbenkian, ao TERI Institute, uma organização indiana que era então presidida 
pelo Rajendra Pachauri, à época o cientista-chefe do IPCC. E numa determinada 
altura, numa reunião que tive com um colaborador dessa entidade, que era um 
antigo ministro do ambiente do estado federal de Deli, ele disse-me “agora temos 
de criar o mito da árvore sagrada” e depois explicou-me o esforço que a Índia 
estava a fazer de regulamentação para a preservação de santuários tradicionais em 
zonas protegidas, do conhecimento tradicional, criar bases de dados, identificar 
princípios activos e protegê-los por lei, para obrigar que cada investigador que 
viesse patentear, tivesse de pagar direitos à comunidade local, porque muito do 
saber científico depende da sabedoria acumulada nas tradições e práticas locais. 
Dava um exemplo muito concreto de vários cosméticos utilizados pelo mundo 
ocidental, a partir da sabedoria Ayurveda tradicional e ele dizia que a questão da 
vaca sagrada surgiu porque a determinada altura se percebeu que o leite de vaca 
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era a única forma de se conseguir que as crianças pobres tivessem uma alimentação 
minimamente equilibrada e, portanto, ninguém mais poderia tocar na vaca.

 Nós precisamos de criar esse mito com a árvore para se proteger a floresta. 
A partir desse momento interessei-me muito por esta dinâmica e apercebi-
me que são poucos os países que têm uma legislação coerente de protecção do 
conhecimento tradicional. Ainda recentemente, numa experiência de tentativa de 
criação de áreas marinhas protegidas em que a Oikos está envolvida, percebemos 
que havia algumas questões que realmente eram complicadas e uma delas era de 
enquadramento legislativo porque, primeiro, havia a vontade dos pescadores – e 
foram eles que decidiram –, mediante um estudo prévio realizado, que algumas 
zonas ficassem como zonas de conservação, até para restaurar o stock de peixe. 
Chegaram a um consenso, disseram quais eram as áreas importantes, mas 
depois havia mais duas camadas institucionais que eram importantes. Uma que 
era o caso da Ilha do Príncipe, que tem estatuto de autonomia, mas que toda a 
legislação do Príncipe em matéria de conservação, tem de ser ractificada pelo 
primeiro-ministro, prévio parecer pela direcção geral do ambiente. Esta falta de 
estruturação e de simplificação do trabalho ao nível das comunidades e ao nível 
local e regional das instituições políticas e administrativas e depois ao nível do 
próprio país, acrescenta morosidade e complexidade. Se isto acontece ao nível de 
um país pequeno e insular como São Tomé e Príncipe, a complexidade deve ser 
ainda maior no Senegal, por exemplo, em que a conflitualidade latente entre a 
Casamança e Dacar é muito diferente e há aqui várias questões que se colocam. 

A interpretação que faço do conflito que mencionei anteriormente 
e que opôs a Survival International com a WWF, é que o problema que 
aconteceu não se deveu tanto às políticas de conservação que a WWF estava 
a implementar, mas ao facto de os guardas florestais (os chamados eco-
guardas) serem de etnias sedentárias, com comos de vida muito diferentes da 
etnia local, dos Baka (pigmeus). Munidos de uma, e com pouca formação e 
sensibilidade para lidar com culturas e tradições distintas, acabou por gerar 
abusos de poder. Esse é um segundo tema. 

O terceiro tema que a Charlotte referiu muito bem, está relacionado 
com as reservas marinhas. Com efeito, por mais que queiramos definir áreas 
de proteção marinha com as comunidades locais e os governos locais, chegam 
depois navios da Rússia ou da Espanha, muitas vezes protegidos por acordos de 
pesca financiados pela União Europeia, delapidam os stocks de pescado, mesmo 
que em paralelo a UE financie projectos de conservação. Essa também me parece 
outra questão que é, para além das camadas legislativas do poder local e central, 
esses acordos globais de pesca e o papel dos próprios doadores – como a União 
Europeia –, que por um lado financia projectos de conservação, mas por outro 
lado “dão tiros” nos projectos de conservação com as práticas comerciais que têm. 

Finalmente, a Charlotte também referiu algo que considero muito 
relevante, é que estas comunidades locais estão a aperceber-se que estas 
estratégias e práticas entre os distintos atores no seu território, configuram 
uma questão de poder; e assim é de facto. Todos nós temos de encarar isso não 
como uma coisa má, mas como um exercício legítimo de poder daquele que 
era tradicionalmente dono da terra e daquele território. Obviamente, tem de 
ser regulado e legitimado para não haver conflitos com as autoridades policiais 
ou com outros pescadores como aconteceu em Casamança, naquele caso que 
relatou. Infelizmente, penso que muitas vezes nós, sobretudo nas organizações 
da sociedade civil, continuamos a ter um bocadinho de dificuldade em olhar 
para essas dinâmicas de poder, como se essas dinâmicas fossem apenas entre o 
Estado central, as autoridades militares, as forças policiais, os blocos como a UE, 
a NATO ou a Rússia; como se essas dinâmicas de poder não existissem também 
nas comunidades locais ou fossem necessariamente uma coisa má. Elas existem, 
devem ser legitimadas e a partir daí tudo se torna mais gerível. Essa é uma das 
críticas que temos de assumir, ou seja, essa incapacidade de encarar estas questões 
de frente, em “sujar as mãos” com as questões duras do poder, acabando por 
fazer muitas vezes um bypass, porque trabalhamos muitas vezes em função de 
projectos de curta duração e para entender as dinâmicas de poder é preciso estar 
lá uma década ou bem mais do que isso.
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C.K.S.

— O João tinha mencionado uma questão que achei interessante que era 
como é que o sector privado pode contribuir para essas questões, sem que isso 
seja recuperado para limpar a sua reputação, etc… que experiência tem o João 
nesse domínio, em que vemos cada vez mais empresas a implementar acções de 
responsabilidade social e ambiental, nestes domínios da preservação da natureza, 
mas ao mesmo tempo há organizações que dizem que não podem receber 
dinheiro de uma empresa privada de petróleo ou de gás por exemplo, porque não 
é compatível. Como é que o João vê isso?

J.J.F.

— Isso é uma questão interessante. Aquilo que frequentemente acontece é 
que quando há a aprovação de um projecto, como a construção de uma barragem, 
exploração da indústria extractiva, exploração florestal, etc… há um estudo de 
impacto ambiental que tem dentro medidas sociais e ambientais de mitigação. 
Normalmente são chamadas organizações para o diálogo com as comunidades na 
criação de projectos de mitigação. Isso não é fácil, já estive envolvido em alguns 
desses projectos, alguns que rejeitámos e outros que não (não só em África, como 
no Peru), exactamente por acharmos que nuns casos havia a possibilidade de fazer 
um trabalho sério e consistente e noutros era puro greenwashing. Mas não é uma 
questão fácil, porque por um lado se uma organização vai receber anualmente 
meio milhão ou 800 mil euros para projectos de conservação que são financiados 
por causa da construção de uma barragem, a probabilidade de ao longo do tempo 
fechar os olhos a determinado tipo de abusos e atrocidades é bastante elevada. Por 
conseguinte, esse tipo de compensação exige claramente duas salvaguardas. 

A primeira é que a participação da comunidade seja efectiva, e não é em 
termos de ser ouvida ou auscultada. Isso não chega. Não é só em África, em 
Portugal, por exemplo, as políticas públicas têm grandes processos de auscultação 

da sociedade civil no mês de Agosto, quando está toda a gente de férias. É preciso 
participar em estruturas de decisão e em estruturas de watchdog, de observação 
daquilo que está a acontecer, e que existam mecanismos que envolvam empresas, 
estado, organizações da sociedade civil e comunidades locais que possam resolver 
conflitos e encontrar soluções. Todo o desenho de projectos de desenvolvimento 
está feito para funcionar até ao momento em que são definidos os planos de 
mitigação dos estudos de impacto ambiental. E depois volta-se a pensar, quando 
se fecha uma mina, como voltar a reflorestar aquela zona; isto é, 20 anos depois. 

A outra salvaguarda está relacionada com os processos de due dilligence. 
A União Europeia, por exemplo, e vários Estados-membros, têm feito esforços 
de legislação para processos de due dilligence no âmbito dos direitos humanos 
que já vão muito mais longe do que iam e até com a possibilidade de processos 
de denúncia no país de origem de uma multinacional e não apenas no país 
onde a empresa tem determinado negócio, porque um dos grandes problemas 
é exactamente a assimetria que existe entre uma comunidade local e uma 
multinacional, em termos de capacidade de empreender uma luta jurídica. Em 
qualquer conflito legal que exista, uma empresa multinacional traz um batalhão 
de advogados que dificulta tudo. Tem de ser garantido que é possível utilizar a 
legislação dos próprios Estados europeus para equilibrar as regras do jogo. Mas 
há hoje um problema que é ainda mais grave ao nível do direito internacional, 
relacionado com uma série de instrumentos transfronteiriços e tribunais que 
ultrapassam a capacidade dos Estados ou até de blocos como a União Europeia. 
Acontece, por exemplo, na área da energia, em que uma empresa pode 
demandar um Estado com alguma facilidade por quebra de determinadas regras 
internacionais, mesmo que do ponto de vista social, ambiental e económico tenha 
todas as razões para se queixar. 

Não estamos a falar apenas de Estados africanos, estamos a falar de 
qualquer Estado à face da terra. Por um lado, se o multilateralismo é muito 
importante, por outro lado, do ponto de vista do direito, não se pode sem mais 
nem menos ultrapassar os Estados, e é aí que têm de se resolver as questões 
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jurídicas que surjam de conflitos entre partes. Depois também penso que há 
aqui um problema de conhecimento. As empresas, elas próprias, conhecem 
muito pouco este conjunto de directrizes, legislação, ligada às questões sociais 
e ambientais, muitas vezes conhecem apenas pela rama, no gabinete jurídico, 
mas os trabalhadores (não estou a falar dos trabalhadores dos estaleiros, mas ao 
nível dos directores de recursos humanos) desconhecem em absoluto este tipo de 
normas e, provavelmente, estão a definir uma política de recursos humanos sem 
sequer colocar salvaguardas ligados ao respeito pelos direitos humanos. 

Do lado da sociedade civil organizada, o desconhecimento muitas vezes é 
ainda maior, sobre os mecanismos de denúncia e litigância que existem e a forma 
de os utilizar. E aí os maiores doadores, mesmo que isso afecte os projectos que 
eles próprios ajudaram a financiar, deveriam investir muito na capacitação, quer 
da sociedade civil, quer dos próprios Estados, nomeadamente as autarquias locais, 
e mesmo as próprias empresas, porque de facto não basta legislar. 

Aqui, em Portugal, temos um defeito enorme que é publicar em Diário 
da República e partir do pressuposto que todos os cidadãos têm de conhecer a 
lei e se não conhecerem, problema deles. Ao nível europeu, o problema é ainda 
mais agressivo, porque estamos numa segunda camada de legislação. Quando 
chegamos a legislação que tem relevância para países terceiros, como é esta ligada 
aos projectos das multinacionais e investimentos externos, então é navegar na 
maionese – temos legislação nacional, europeia, internacional, etc… que de facto 
se torna quase impossível de navegar a esse nível. 

Ainda assim, sou da opinião que tem havido avanços. Há, porém, um 
problema adicional, que reside na identificação e responsabilização direta 
dos proprietários das empresas que prevaricam.  Em cada vez mais situações, 
desconhecemos quem são os donos, ou verdadeiros beneficiários finais de um 
fundo de investimento ou de uma empresa multinacional. Posso fazer uma queixa 
aos administradores, mas estes respondem perante um conselho de accionistas 
que, possivelmente, são fundos de pensões ou de investimento sem rosto. É 

extremamente complicado e há muito a fazer nesse âmbito. Por um lado, é 
necessário fortalecer institucionalmente, quer com conhecimento, quer tornar 
as ligações legislativas entre os vários níveis políticos mais claras, para que todos 
os actores, sabendo exactamente as regras do jogo, possam agir e denunciar os 
eventuais atropelos de forma rápida, de modo a garantir reparações em tempo 
útil. Ao mesmo tempo que há muita gente que desconhece, há hoje empresas 
que têm códigos de conduta ética e mecanismos de controlo que muitas das 
organizações não-governamentais com que interagem não implementaram.

C.K.S.

— O João identificou bem essas ligações. A participação das comunidades 
e do público é importante, porque muitas vezes ouve-se que não houve nenhum 
estudo de impacto ambiental e, quando há, o processo de consulta não está bem 
desenhado, para permitir essa contribuição. E há casos em que os estudos de 
impacto ambiental são financiados pela própria empresa, e aí há um risco ligado 
à legitimidade e imparcialidade. A questão da expertise ou perícia local, das 
capacidades locais, não só dos técnicos do Estado, mas também da sociedade civil 
e das comunidades locais, é muito importante. Temos, por exemplo, financiado 
aqui nessa subregião, alguns projectos para reduzir o impacto das actividades de 
exploração do petróleo e do gás e o que vimos é que a sociedade civil não está 
bem preparada para intervirem neste domínio: ela não está bem informada sobre 
os efeitos negativos dessas actividades sobre o ambiente, nem tem conhecimentos 
sobre as leis existentes, ou sobre potenciais pistas de intervenção nesse domínio. 
E queria acrescentar a questão de como é que se integra as disposições da 
regulamentação internacional no contexto nacional. Sabemos que muitas 
vezes os Estados ractificam convenções internacionais, mas depois traduzir 
aquilo na prática é uma grande dificuldade, porque precisa-se de recursos, de 
capacidade de monitorização, para assegurar que as empresas cumpram com essas 
regulamentações. É uma dificuldade de facto em pôr em prática isso.
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J.J.F.

— Acrescentaria um ponto que me parece importante: muitas vezes, nos 
processos de participação, e sobretudo na altura de definição das medidas de 
compensação, no âmbito dos estudos de impacto ambiental, mesmo quando 
são transparentes e muito bem-intencionados, há um problema de valoração 
económica das medidas. Para um multimilionário, um euro não é nada, para uma 
comunidade local pode ser muito. Mas também é verdade que para uma pessoa 
perder um hectare de terra que tinha para cultivar é muito mais do que receber 
hoje ou amanhã mil euros. Para uma empresa multinacional, o preço da terra está 
a ser muito bem pago, simplesmente uma família que perde o sustento para a vida 
futura não é com mil euros que vai resolver esse problema. Há aqui um problema 
de valoração económica das medidas, que devem ser contextualizadas, à escala 
local e da comunidade, e não por medidas que são definidas por economistas no 
escritório do Banco Mundial, em Washington ou em Moscovo, ou seja, muito 
longe dessa comunidade. Por isso, são utilizadas metodologias de valoração 
económica que são iguais para todo o mundo, depois há uma actualização de 
preços à escala do país, mas tudo isto é muito relativo, porque tem a ver com a 
vida daquelas pessoas. 

Mais uma vez, acho que todos os que trabalhamos nesta área temos o 
dever de questionar estas abordagens e as metodologias usadas; muitas vezes 
é necessário ter a humildade de perguntar às comunidades locais “traduzam-
me lá isto em termos da vossa economia”, e não o contrário. Recordo-me de 
um episódio, no Brasil, quando a determinada altura o país tinha uma inflação 
brutal e basicamente todos os dias a moeda desvalorizava três ou quatro vezes e 
tínhamos de andar sempre a trocar dinheiro de manhã, à tarde, à noite, e nunca 
podíamos transferir demasiado dinheiro do banco para pagar a fornecedores, 
porque estava sempre a mudar. Estávamos envolvidos num projecto de melhoria 
da economia rural; a determinada altura alguém disse “esqueçam tudo o que 
aprenderam e façam um cabaz essencial dos produtos que esta gente produz e 
consome e meçam a inflação em função desse cabaz”. Foi assim que fizemos um 

cabaz com vários produtos e o nosso racional económico em relação à inflação 
passou a estar relacionado com esse cabaz e não com as estatísticas oficiais. Acho 
que temos de ter essa humildade de perguntar às pessoas “o que é que, perante 
isto, esta medida vai afectar nos próximos 30, 40 anos?”. E a resposta pode ser 
tudo menos óbvia, mas exige realmente o desenho das próprias metodologias de 
forma complemente diferente.

C.K.S.

— Estou completamente de acordo, João. Mas, muitas vezes, mesmo 
perguntando, tenho a impressão que se tem de tomar cuidado sobre o tipo 
de metodologias e de questões. Por exemplo, há um método que consiste em 
perguntar às pessoas quanto estão dispostas a pagar por uma determinada 
coisa, mas é complicado, sobretudo numa zona em que se calhar o dinheiro 
não é o mais importante. E outra coisa: como é que se vai quantificar o valor 
de algo que para mim não tem valor monetário – a cultura, por exemplo. 
Voltando aos sítios sagrados, qual o valor monetário de um sítio desses? Tem 
razão de mencionar a questão da metodologia e da referência. Lembro-me 
que uma vez estávamos a preparar um projecto e a desenvolver um sistema 
de monitorização da eficácia de gestão de uma área marinha protegida. Então 
estivemos a identificar possíveis indicadores, por exemplo, as espécies de peixe 
aumentaram, as comunidades têm mais rendimento, etc… Não estávamos 
muito satisfeitos com esses indicadores, e decidimos perguntar a algumas 
pessoas chave na aldeia como avaliariam a eficácia de gestão daquela área 
marinha protegida, ou seja, o que lhe mostra que a área marinha protegida 
estava a atingir os seus objectivos. Houve então uma pessoa que nos diz que 
era muito fácil e deu um exemplo que não estávamos a esperar. Disse “sabe que 
aqui nos Bijagós costumamos fazer algumas cerimónias tradicionais usando 
espécies de peixes bem particulares. Há uma cerimónia que não fazíamos há dez 
anos, porque a espécie tinha desaparecido, mas desde há três anos que temos 
esta área protegida e agora esse peixe voltou e este mês vamos voltar a fazer a 



Conversas Imperfeitas 33

cerimónia”. Aquele era o indicador mais importante para eles, e nós a pensar 
primeiro no tamanho do peixe, o rendimento local, etc… É importante sair 
do escritório e falar com as pessoas sobre as suas prioridades, porque sabem 
melhor do que nós avaliar isso.

J.J.F.

— Uma última questão tem a ver com a participação da sociedade civil 
nos fora internacionais, onde se discutem as questões da conservação e das 
políticas em torno das alterações climáticas e do desenvolvimento. Hoje a 
participação é mais ruidosa, mas menos efectiva do que foi no início desses 
processos. Isso é válido para as COP do clima, como para as grandes cimeiras, 
desde a Cimeira do Rio, a do Habitat em Istambul, de Joanesburgo, etc… No 
início, havia muita gente da sociedade civil que era cooptada pelas próprias 
delegações oficiais. Por exemplo, em Joanesburgo, participei sob o chapéu da 
delegação oficial portuguesa, obviamente não como negociador, mas dava-
me acesso ao interior do espaço das negociações. Não estando empossado do 
direito de estar a negociar, podia falar com a delegação dos EUA, de França, 
ou da União Europeia, influenciando de alguma forma ou chamando a atenção 
para determinado tipo de políticas. 

Hoje em dia, a sociedade civil é remetida para espaços laterais, se calhar 
com grandes manifestações e com muito mais ruido mediático; porém, aquilo 
que realmente interessa e onde são tomadas as decisões técnicas está tudo 
previamente definido e negociado. Ou houve a capacidade da sociedade civil 
influenciar previamente, ou dificilmente vai conseguir influenciar durante a 
cimeira. Claro que, no fim do dia, a decisão é política, já assim era. Quem é 
político de um Estado democrático tem legitimidade para tomar as decisões que 
tomar e depois pode ser penalizado por essas decisões e é assim que funciona. 
Por isso, acho que a participação é mais frequente, mais ruidosa, mas menos 
efectiva. A sociedade civil perdeu qualitativamente um espaço de participação 

ou pelo menos é menor e isso é preocupante. Por outro lado, muitas vezes esta 
participação da sociedade civil é cooptada, porque fica num bolo com o sector 
privado e o poder local, que são três realidades muito importantes, mas muito 
diferentes e com assimetrias de poder. É uma questão um pouco perversa, 
porque cada vez há maior capacidade do mundo empresarial, sobretudo das 
multinacionais, de influenciarem as agendas e de as construírem. Se formos 
ver quem foi fazendo as grandes contribuições para o códex alimentar da FAO, 
vamos perceber que muitos dos cientistas pertenciam ao mundo empresarial, 
ligados a empresas da biotecnologia agrícola, etc… Isso acontece com as questões 
da biodiversidade e com a influência das farmacêuticas, entre outras. Foi-nos 
dado maior capacidade de fazer ruido, sim, mas menos capacidade de influenciar 
onde realmente interessa. E isso tem outro efeito perverso: facilmente as 
organizações da sociedade civil são ultrapassadas por movimentos mais informais, 
muitas vezes um pouco anárquicos, frequentemente muito radicalizados, que são 
mais ruidosos na rua, mas que têm um menor conhecimento e compromisso de 
longo prazo com as questões. Ou seja, assumindo que não se pode mudar tudo 
de uma vez, que é necessário ir passo a passo e que há questões complexas. E isso 
está a acontecer muito hoje em dia com movimentos informais, que têm grande 
visibilidade na comunicação social, podem defender um leitmotiv muito atractivo 
para um jornalista, mas que é muito pouco consistente como proposta negocial. 
Mas, de facto, as propostas que vão com 200 páginas, se calhar não passam pelo 
crivo de um jornalista que só quer ler uma frase no início de uma notícia.

C.K.S.

— Daquilo que tenho visto em alguns países há três questões. A primeira 
questão é a da preparação porque muitas vezes os próprios representantes dos 
países não estão bem preparados – ou não têm acesso aos documentos ou, quando 
têm, não têm capacidade ou tempo de fazer uma boa preparação. E às vezes 
também há mudança de pessoas e não há uma continuidade no processo. 
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A segunda questão tem a ver com a participação da sociedade civil nos 
processos de negociação. Durante os fóruns em que participei, tenho visto alguns 
casos em que se conseguiu integrar membros da sociedade civil nas delegações 
oficiais e aí eles têm a possibilidade de apoiar, de contribuir e de influenciar o 
posicionamento daquela delegação. 

E a terceira questão tem a ver com o que acontece depois dos fóruns: como 
monitorizar a implementação ao nível do país daquilo que se decidiu nesses 
fóruns? Uma dificuldade ligada a isso está relacionada com o facto de para cada 
convenção internacional haver uma pessoa ou “ponto focal”; no entanto, muitas 
das vezes, essas pessoas, mesmo quando são do mesmo ministério, não têm 
mecanismos para dialogar, se preparem juntas e consolidarem a posição a nível 
nacional. Isso é a nível dos ministérios, mais também não há um diálogo com 
a sociedade civil que está a trabalhar nessas questões no mesmo país. Tenho a 
impressão de que se quisermos ajudar, temos de agir nestas três dimensões: como 
ajudamos ao nível nacional para que haja uma espécie de fórum ou um quadro 
de diálogo entre membros da sociedade civil e do governo que trabalham nessas 
questões, para que se possam preparar de forma profissional (há países que o 
fazem), permitir a participação da sociedade civil dentro das delegações (e fora 
delas) e criar um mecanismo para que depois quando regressam, possam  fazer o 
follow-up ou seguimento das decisões tomadas, ou seja, de forma global, como é 
que se organizam e trabalham juntos.
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Tendo em conta as desigualdades 
sistémicas entre Norte e Sul 

global, e que os efeitos da crise 
climática só tenderão a agravá-

las, há hoje vários cenários 
que começam a revelar a sua 

impossibilidade prática.

Introdução

Em dezembro de 2015, governante e diplomatas de todo o mundo congratularam-se 
com a aprovação histórica do Acordo de Paris. A esmagadora maioria dos países acorda-
ram, em princípio, em limitar o aumento das temperaturas globais, causado pela emissão 
de gases de efeito de estufa (GEE) de origem antropogénica, num entendimento que há 
anos se procurava. Isto ao mesmo tempo que organizações não-governamentais, ativis-
tas pela justiça climática e cientistas de todos os continentes denunciavam os termos do 
Acordo, insistindo que este não permitia evitar o colapso climático e era uma inaceitável 
abdicação dos direitos das gerações mais jovens e dos países mais pobres.

Se na altura ainda seria legítimo ter algumas dúvidas sobre qual destas duas interpreta-
ções seria a mais correta hoje, passados mais de 6 anos, a questão parece resolvida. O pon-
to basilar prende-se com a falta de mecanismos vinculativos no Acordo. Não só este não 
prevê sanções ou qualquer tipo de represálias caso um dado país não cumpra as metas de 
redução de emissões de GEE, como estas são auto-propostas por cada nação, de forma vo-
luntária. Esta arquitectura foi aprovada em 2015 de modo a garantir, sobretudo, a anuência 
dos Estados Unidos, por enquanto ainda o maior emissor em termos históricos, e o segun-
do maior em termos correntes, a seguir à China. Caso o Acordo tivesse sido vinculativo, o 
então presidente Barack Obama fez notar que este teria de ser submetido à ratificação do 
Congresso norte-americano, então dominado pelo partido Republicano, onde teria zero 
hipóteses de ser aprovado. Como tal, e de modo a ter de igual modo a aprovação da China, 
Índia e de várias outras grandes economias emergentes, as Nações Unidas optaram por 
uma solução de compromisso. Nesta, quase todos os países se “comprometem” a evitar um 
aumento catastrófico da temperatura média global (enquanto no anterior Protocolo de 
Quioto apenas as nações mais industrializadas se comprometeram com reduções, ainda que 
modestas, e em muitos casos não alcançadas). E se mesmo estes compromissos voluntá-
rios se revelarem demasiado onerosos, cada país pode simplesmente retirar-se do Acordo, 
segundo o Artigo 281, como a administração de Trump procurou fazer. 

1 Adoption of the Paris Agreement: Proposal by the President to the United Nations Framework
Convention on Climate Change, Conf. Parties. 21932, 1–32. Paris.
URL: https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf.
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Importa também dizer que a mera 
ajuda financeira, mesmo que aliada 

à transferência de tecnologia e 
conhecimento, por si só nunca será 

suficiente para que o Sul global 
consiga lidar com os enormes 

desafios da crise climática. 

alain corbel

Se dúvidas houvesse sobre as verdadeiras prioridades a nível mundial, basta comparar 
esta situação de um quase “acordo de cavalheiros” com o que sucede quando uma nação é 
vista por outra, ou por um conjunto de outras, como estando em violação das regras esta-
belecidas pela Organização Mundial do Comércio, e a ferocidade das sanções comerciais 
que têm sido impostas em anos recentes, em vários casos. 

 

1. As metas do Acordo de Paris

Alguma confusão tem rondado a questão de quais as metas específicas do Acordo, 
sobretudo nos órgãos de comunicação mais generalistas. Assim, a meta de aumento má-
ximo de temperatura foi proposta com base na melhor ciência disponível, e com vista a 
precaver o despoletar de perigosos mecanismos de retroação positiva2. É relativamente 
consensual na comunidade científica que um aumento próximo de ou superior a 2ºC 
teria enormes probabilidades de acionar alguns dos chamados “tipping points”, ou pontos 
críticos do sistema climático terrestre, sendo que o despoletar de um só deles aumenta 
em muito a probabilidade de vários outros serem activados3. Alguns exemplos incluem o 
degelo irreversível das massas de gelo da Gronelândia e da Antártida Ocidental, cada uma 
delas com a potencialidade de aumentar o nível médio do mar em cerca de 6 metros, o de-
saparecimento da cobertura de gelo Ártico durante o Verão ou a extinção da maior parte 
dos recifes de coral ainda existentes. 

Não se trata aqui de alarmismo ou catastrofismo, e sim de uma possibilidade muito 
real, a cada dia que passa melhor compreendida pela ciência climática. A noção de que 
pequenas alterações podem levar a enormes mudanças estruturais faz já parte do repertó-
rio das ciências naturais desde há várias décadas. No caso do clima terrestre, o princípio 
da precaução dita-nos que se deveria apontar para uma situação de menor risco possível, 

2 Schellnhuber, H. J., Rahmstorf, S., Winkelmann, R. (2016). Why the right climate target was agreed in Paris. Nature 
Clim. Change 6, 649–653. https://doi.org/10.1038/nclimate3013.
3 Juan C. Rocha et al., (2018). Cascading regime shifts within and across scales. Science, vol 362, Issue 6421, pp. 1379-
1383. https://doi.org/10.1126/science.aat7850.
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sendo que cada décimo de grau Celsius importa, e muito! Em termos de concentração 
de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera, o valor que nos permitiria continuar a viver 
num clima relativamente ameno, semelhante ao dos últimos 11 mil anos, seria de cerca 
de 350 partes por milhão (ppm), sendo que este foi ultrapassado na década de 1980 e está 
actualmente próximo das 420 ppm, aumentando a cada ano que passa4. Desde o começo 
da década de 1960 aumentou mais de 30%, atingindo o nível mais elevado dos últimos 2 
milhões de anos, e sendo o aumento da temperatura média global linearmente propor-
cional, em primeira aproximação, a esta concentração5. A partir de determinado aumento 
de temperatura, as mudanças despoletadas ficarão para lá do nosso poder de mitigação, 
podendo passar-se em relativamente pouco tempo de um aumento de “apenas” 2ºC para 
valores de 4-6ºC acima da média pré-industrial.  

É com base neste conhecimento que o Acordo enunciou de forma explícita a determi-
nação de “Manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2°C acima dos 
níveis pré-industriais e prosseguir esforços de modo a limitar o aumento da temperatura a 
1.5°C acima dos níveis pré-industriais, reconhecendo que isso reduziria significativamen-
te os riscos e impactos das mudanças climáticas;” (Artigo 2). O valor de 1.5ºC não estava 
inicialmente previsto6 e foi (justamente) introduzido em boa parte nas negociações devido 
à pressão de vários dos países mais pobres e vulneráveis, com destaque para as pequenas 
nações-ilha do Pacífico, cujo risco de verem os seus países desaparecer sob a subida do 
nível das águas é cada vez maior.   

4 National Oceanic and Atmospheric Administration, 2022. URL: https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/.
5 IPCC, Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working 
Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 
URL: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf. 
6 Basta verificar que a União Europeia, que tem, de entre o conjunto de nações industrializadas e mais ricas, demons-
trado maior ambição nesta matéria, na sua submissão original em 2015 apenas referia o valor de 2ºC: United Nations 
Framework Convention on Climate Change. INDC Submission by Latvia and the
European Commission on behalf of the EU and its member states. URL: https://www4.unfccc.int/sites/submissions/
INDC/Published%20Documents/Latvia/1/LV-03-06-EU%20INDC.pdf. Nem a actual meta da EU para 2030 é compa-
tível com o limite de 1.5ºC, como aliás acontece com praticamente todos os outros países, com a eventual excepção de 
pequenas nações, como a Costa Rica ou o Butão. 

Como o relatório especial do IPCC (Painel Intergovernamental para as Alterações 
Climáticas) de 2018 veio reforçar, os danos de um aquecimento de 1.5ºC já vão ser bas-
tante avultados, em particular para os países mais pobres do Sul global7. Só que a possibi-
lidade de não ultrapassar esse valor é agora pouco mais que uma hipótese teórica. Note-se 
que em 2021, ano em que prevaleceu o fenómeno de La Niña (fase oposta do El Niño e 
que, ao contrário deste, tem um efeito global de arrefecimento), o valor médio da tempe-
ratura global foi mesmo assim cerca de 1.2ºC acima do valor pré-industrial, tudo indican-
do que há fortes probabilidades de um aumento de 1.5ºC ser registado ainda nesta década. 
Mesmo com uma cessação imediata e total das emissões actuais (um cenário quase impos-
sível de visualizar, dado que cerca de 80% de toda a energia consumida a nível mundial 
ainda provém da queima de combustíveis fósseis, e que teria consequências catastróficas) 
haveria ainda uma probabilidade considerável de se ultrapassar esse nível de aquecimento, 
devido à inércia do sistema climático. 

De acordo com o Programa Ambiental das Nações Unidas8, as emissões de GEE em 
2030 deveriam estar cerca de 55% (30%) abaixo do valor previsto, de modo a se ter uma 
probabilidade de cerca de 66% para não ultrapassar os 1.5ºC (2ºC). Após uma marca-
da redução nas emissões de GEE em 2020 devido aos confinamentos originados pela 
pandemia de COVID-19, na ordem de 6-7%, as emissões globais em 2021 registaram a 
maior subida de sempre, igualando os níveis de 2019, nem se prevêm reduções signifi-
cativas para os próximos anos. Há agora um risco cada vez maior de o próprio limite de 
2ºC vir a ser ultrapassado, a menos que se verifique uma mudança muito profunda de 
governança a nível mundial.  

7 Intergovernmental Panel on Climate Change, UNFCCC. Special Report on Global Warming of 1.5 ºC. Summary for 
Policy makers. October 2018. 
URL: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/07/SR15_SPM_version_stand_alone_LR.pdf
8 UNEP (2021). The Emissions Gap Report. United Nations Environment Programme, Nairobi. 
URL: https://www.unep.org/emissions-gap-report-2021. 
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2. O apoio prometido que tarda em surgir

Mas nem só de graus centígrados se falou em Paris. O Acordo também toma em conta o 
princípio das “responsabilidades comuns, mas diferenciadas” em relação à mitigação climáti-
ca, que identifica as nações mais ricas como tendo maior responsabilidade histórica e maior 
capacidade de adaptação aos efeitos do aquecimento global. Este é talvez o ponto mais crucial 
nas várias décadas de negociação sobre como lidar com o fenómeno das alterações climáticas, 
central para a definição de justiça climática. Os países do Norte global, que primeiro se indus-
trializaram e que emitiram a maior parte de todo o CO2 e de outros GEE têm agora o dever 
absoluto de ajudar as nações mais pobres a adaptar os seus territórios e populações aos efeitos 
da crise climática, bem como de lhes fornecer apoio financeiro e transferência de tecnologia, 
para que estas possam optar por vias de desenvolvimento mais sustentável. Por exemplo, ins-
talando energias renováveis sem terem de passar pela fase de utilizar combustíveis fósseis. 

Além da óbvia responsabilidade histórica isto faz todo o sentido, inclusive de um ponto 
de vista que considere estritamente apenas o interesse nacional, devido à urgência de se miti-
gar a crise climática e de ser mais barato fazê-lo do que sofrer as consequências de um aque-
cimento descontrolado. É com base nestes pressupostos que o Acordo refere a necessidade 
de: “aumentar o nível de ambição pré-2020 pelas Partes e, a este respeito, insta fortemente os 
países desenvolvidos a aumentar o seu nível de apoio financeiro, com um roteiro concreto 
para atingir a meta de fornecer conjuntamente US$ 100 mil milhões anualmente até 2020 
para mitigação e adaptação”, uma promessa que já vinha da COP de 2009 em Copenhaga. 

Em Outubro de 2021, dias antes do começo da COP de Glasgow, foi noticiado que 
esse valor estava ainda longe de ser alcançado e que apenas em 2023 seria, eventualmente, 
atingido9. E se a quantia poderá parecer avultada, note-se que é pouco mais de 0.1% de  
todo o PIB global, estimado em 2019 em quase 90 biliões (milhões de milhões) de US$. Só 
em 2020 ter-se-á gastado, a nível mundial, cerca de 20 vezes essa quantia (quase 2 biliões) 
em armamento e despesas militares10. 

9 Fiona Harvey, Guardian, 25/10/2021, URL: https://www.theguardian.com/environment/2021/oct/25/climate-finan-
ce-poor-countries-hit-100bn-target-by-2023-says-report.
10 Stockholm International Peace Research Institute, Yearbook 2021, URL: https://sipri.org/sites/default/files/2021-06/
sipri_yb21_summary_en_v2_0.pdf  

Saber e circunstâncias

O Acordo (de Paris) também toma em conta 
o princípio das “responsabilidades comuns, 
mas diferenciadas” em relação à mitigação 

climática, que identifica as nações mais 
ricas como tendo maior responsabilidade 

histórica e maior capacidade de adaptação.

acep



47

Importa também dizer que a mera ajuda financeira, mesmo que aliada à transferência 
de tecnologia e conhecimento, por si só nunca será suficiente para que o Sul global consi-
ga lidar com os enormes desafios da crise climática. Essa ajuda tem de ser obrigatoriamen-
te complementada por uma mudança muito significativa da arquitectura financeira mun-
dial. Isto significa incluir não só um perdão parcial ou até total das dívidas aos países mais 
ricos, como o desmantelar de incentivos perversos que mantêm estas nações aprisionadas 
num ciclo constante de endividamento, subdesenvolvimento e dependência crónica. Um 
exemplo próximo são as relações económicas entre nações africanas e a UE, e como uma 
mistura de acordos de parceria económica, em conjunção com a poderosa política agrícola 
comum europeia, com os seus subsídios milionários, colocam em risco a própria seguran-
ça alimentar de vários países em África11.   

 

3. Limites planetários e Antropoceno

Tendo em conta as desigualdades sistémicas entre Norte e Sul global, e que os efeitos 
da crise climática só tenderão a agravá-las, há hoje vários cenários que começam a reve-
lar a sua impossibilidade prática. Em particular, a noção de que a economia global possa 
continuar por muitas décadas ainda a seguir o mesmo modelo que prevaleceu nas últimas 
décadas, com a sua obsessão pelo crescimento, financeirização e desregulação dos merca-
dos. Após décadas de avisos por parte de cientistas e ecologistas de que teriam de existir 
limites materiais ao crescimento, estes começam agora a manifestar-se de forma muito 
clara e inequívoca, incluindo na violação de várias “fronteiras” planetárias, com destaque 
para os ciclos geoquímicos do azoto e do fósforo12. 

11 Jacques Berthelot, A agricultura africana na tormenta da liberalização mercantil. Le Monde diplomatique – edição 
portuguesa, Outubro de 2017, URL: https://pt.mondediplo.com/2017/10/a-agricultura-africana-na-tormenta-da-libe-
ralizacao-mercantil.html. 
12 Rockström, J.; Steffen, W.; Noone, Å., et al. (2009). A safe operating space for humanity. Nature, 461, 472-475. URL:  
https://doi.org/10.1038/461472a.

A crise climática pode igualmente ser vista como outro desses limites, sobretudo se 
considerarmos que a queima de todas as reservas de combustíveis fósseis hoje conhecidas 
implicaria um aumento da temperatura média global de cerca de 5-6ºC, face aos valores 
pré-industriais e, na prática, a impossibilidade de existência de sociedades complexas. A 
taxa de desaparecimento de espécies, já comparável a uma das 5 grandes extinções plane-
tárias do passado, representa outra faceta desses mesmos limites, mostrando-nos de forma 
clara que não é possível continuar com a desflorestação e destruição de zonas húmidas e 
outros ecossistemas basilares como sucedeu nas últimas décadas. Por outro lado, esta des-
truição dos últimos locais onde ainda existe alguma vida selvagem terá estado na origem 
da pandemia de COVID-19, sendo que outras pandemias de origem zoonótica são certa-
mente de esperar, a menos que se reverta de forma drástica o rumo actual.

Num artigo de 2001 na revista Nature, foi proposto que a quantidade de pescado a 
nível mundial teria atingido um pico na década de 1990, estando em declínio desde en-
tão13, hipótese essa que tem vindo a ser confirmada14. Se tivermos em conta que o peixe é 
a principal proteína de fonte animal em muitos dos países mais pobres ou em desenvol-
vimento, logo se percebe os inúmeros riscos que esta situação comporta em termos de 
subnutrição. Muitos outros exemplos se poderiam acrescentar. Mas o ponto a reter é que 
o planeta em que hoje habitamos é radicalmente diferente do que os nossos antepassados 
conheceram desde o fim da Idade do Gelo, período em que a agricultura, urbanização, 
escrita, e tudo o que hoje entendemos por civilização se desenvolveu e prosperou. Está é, 
aliás, a motivação por detrás da sugestão do Antropoceno como uma nova era geológica, 
em que a actividade humana (maioritariamente destrutiva para o resto das outras espé-
cies) passa a ser determinante15.

 

13 Reg Watson & Daniel Pauly, Systematic distortions in world fisheries catch trends. Nature, vol. 414, 534-536, 2001. 
URL: https://www.nature.com/articles/35107050.
14 Daniel Pauly & Dirk Zeller, Catch reconstructions reveal that global marine fisheries catches are higher than reported 
and declining. Nature Communications, 7:10244, 2016.
URL: https://www.nature.com/articles/ncomms10244.pdf. 
15 Steffen, W.; Crutzen, P.J.; McNeill, J.R. (2007). The Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great For-
ces of Nature? Ambio Vol. 36, No. 8, pp. 614-621.
URL: https://www.jstor.org/stable/25547826. 
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A partir de determinado aumento de 
temperatura, as mudanças despoletadas 

ficarão para lá do nosso poder de 
mitigação, podendo passar-se em 
relativamente pouco tempo de um 

aumento de “apenas” 2ºC para valores 
de 4-6ºC acima da média pré-industrial.

 acep

4. Que desenvolvimento para o século XXI?

Tudo isto implica que o padrão de desenvolvimento seguido pelas nações do Nor-
te global já não vai estar acessível aos países mais pobres até porque, em muitos casos, 
nem sequer existem as matérias-primas necessárias para o fazer16. Muitas das utopias 
(tecnológicas, sociais, políticas) que foram projectadas para este século começam a 
revelar-se impraticáveis – ou em breve o serão.  Impõe-se assim a enunciação, obriga-
toriamente tentativa, de alguns princípios básicos a reter, rumo à eventual definição de 
formas de desenvolvimento mais sustentável. 

Num mundo que se irá tornar cada vez mais limitado e parco, pelo menos no ho-
rizonte temporal próximo, cumpre aos governos das nações mais pobres privilegiar o 
bem-estar das suas populações e utilizar de forma parcimoniosa os recursos ao seu dis-
por, de modo a trabalhar para uma prosperidade partilhada, para a abolição da pobreza 
e a redução das desigualdades socioeconómicas. Isto implica também um desvio em 
relação, entre outros pontos, ao imperativo vigente até à data de maximizar exportações 
a todo o custo, com todos os impactes destrutivos que estas muitas vezes comportam, 
na forma de agricultura industrializada, desflorestação e extração de recursos fósseis e 
minerais, procurando ter antes em vista uma noção de maior auto-suficiência: alimen-
tar, energética, sanitária e económica. 

Neste contexto, a dicotomia que por vezes se coloca entre políticas de transição 
ecológica e decrescimento revela-se em boa parte espúria17. Exceto nos países mais 
ricos do Norte global, qualquer noção de decrescimento seria obviamente desumana e 
contraproducente, sobretudo se as necessidades mais básicas de boa parte da população 
não estiverem garantidas. Mas importa considerar que muitas das políticas de transição 
ecológica são já, por definição, medidas de redução efectiva do uso de recursos naturais. 

16 Veja-se a este respeito o relatório especial de 2021 da Agência Internacional de Energia, alertando para a escassez de 
muitos dos minerais que irão ser necessárias para a transição energética. IEA, The Role of Critical Minerals in Clean 
EnergyTransitions - World Energy Outlook Special Report, 2021.
URL: https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions.  
17 e.g., Robert Pollin, De-growth versus a Green New Deal. New Left Review, 112. 
URL: https://newleftreview.org/issues/ii112/articles/robert-pollin-de-growth-vs-a-green-new-deal.   
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Um exemplo seria a implementação em larga escala do acesso a eletricidade em boa parte 
do Sul global que, ao substituir a queima de matéria orgânica para a preparação de ali-
mentos, geração de calor e iluminação poderia inclusive levar a uma redução líquida das 
emissões nacionais de GEE, além dos inúmeros benefícios que traria em termos de saúde 
pública e redução da mortalidade18. Outro exemplo seria a promoção de uma agricultura 
de matriz mais biológica, com um menor recurso a fertilizantes e pesticidas, que gerasse 
mais nutrientes por hectare cultivado, tivesse maior resiliência aos impactos das altera-
ções climáticas e promovesse a segurança alimentar das populações locais.

Em última análise, importa referir que cada nação deve procurar definir e seguir o 
seu próprio caminho, de forma democrática e participada, tendo em conta as suas especi-
ficidades históricas, culturais, geográficas e sociais. Qualquer tentativa de adoptar modelos 
exteriores sem uma remodelação profunda e considerada dos mesmos estará votada ao 
fracasso, em particular numa era em que os recursos naturais vão ser cada vez mais escas-
sos e os danos causados por eventos climáticos extremos cada vez maiores. Se a utopia já 
não é uma opção, pelo menos para este século, cumpre-nos agora tentar preservar o má-
ximo de Humanidade possível – o que inclui necessariamente a biodiversidade e a riqueza 
do mundo natural, partes integrais do que significa ser-se humano. E procurar reparar, 
ainda que de forma parcial, muitas das injustiças históricas do colonialismo: caso contrá-
rio, a crise climática seguramente se revelará como o culminar de todas elas.

18 van Vuuren, D.P. et al., An energy vision: the transformation towards sustainability - interconnected challenges and 
solutions. Curr. Opin. Environ. Sustain., 4, 18–34, 2012. 
URL: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.07.024
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Para além dos Acordos Verdes:
a injustiça climática entre

a Europa e África

É uma infeliz ironia da emergência cli-
mática que os países mais vulneráveis 
aos impactos das alterações climáti-
cas tenham contribuído menos para 
as emissões históricas de gases com 
efeito de estufa. Isto é certamente 

verdade em África. 



A Cimeira UE-UA A realiza-se este ano1 enquanto África aguarda a realização da 
vigésima sétima sessão da Conferência das Partes (COP27) da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, em Novembro de 2022. Já baptizada como 
a "COP África", a região espera assegurar progressos significativos no que diz respeito ao 
clima e à sua agenda de desenvolvimento resiliente. A região africana procurará alavancar 
as suas parcerias e desenvolver os compromissos assumidos no ano passado na COP26. 
Embora a COP26 tenha ficado aquém em muitas frentes, foram tomadas algumas medidas 
significativas que podem servir de base para o avanço que se pretende alcançar este ano.

África não guarda segredo sobre as suas prioridades climáticas. A região insiste 
que a acção climática deve apoiar as suas ambições de desenvolvimento e de indus-
trialização. Para o conseguir será necessário o desenvolvimento de competências e 
capacidades, a transferência de tecnologia, a geração de empregos verdes, e um inves-
timento significativo. O progresso nestas frentes não só ajudará a enfrentar os desa-
fios climáticos, mas também poderá revitalizar uma economia regional marcada pelas 
desigualdades e pela pandemia da COVID-19, bem como apoiar a região na criação de 
oportunidades para os mais jovens, para as populações em crescimento e em processo 
de urbanização e posicionar África estrategicamente no contexto das transições econó-
micas e tecnológicas globais emergentes. 

Existe uma longa história de colaboração em investimentos de energias renováveis 
entre África e a Europa, e a transição energética irá sem dúvida ocupar um lugar proemi-
nente nas discussões da Cimeira. O acesso à electricidade permanece baixo e pouco fiável 
em grande parte do continente; a abordagem desta questão será fundamental para apoiar 
o crescimento e o desenvolvimento na região. Mas a região não está apenas à procura 
de investimento – está perfeitamente consciente de que a transição para um futuro com 
baixo nível de carbono acarreta riscos potencialmente elevados para o emprego e para o 
sector industriam de elevada intensidade de carbono. A África procura, portanto, apoio, 
tanto financeiro como técnico, para assegurar uma transição justa. Na COP26, para dar 
início a esta dinâmica, a UE e outros parceiros propuseram uma parceria com a África do 
Sul para apoiar na transição justa para um futuro com baixas emissões de carbono. 

1 Artigo escrito a 16 de Fevereiro de 2022, antes da Cimeira UE-UA, disponível no original em https://saiia.org.za/
research/the-eu-au-summit-considering-africas-climate-priorities/
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Evitar onde possível, adaptar se necessário

É uma infeliz ironia da emergência climática que os países mais vulneráveis aos im-
pactos das alterações climáticas tenham contribuído menos para as emissões históricas 
de gases com efeito de estufa. Isto é certamente verdade em África. Embora os esforços 
para reduzir as emissões de carbono continuem a ser essenciais para a resposta climática 
global, é evidente a partir de numerosos relatórios científicos (como o sexto relató-
rio de avaliação do IPCC), e de experiências no terreno, que pelo menos algum nível 
de alteração climática já está a ocorrer. Isto continuará a ter um impacto negativo nas 
sociedades, economias e meios de subsistência no futuro. Dada a vulnerabilidade acres-
cida de África, os desafios de desenvolvimento e os constrangimentos fiscais, há muito 
que se dá ênfase à necessidade de os países desenvolvidos ajudarem África a adaptar-
-se aos riscos climáticos inevitáveis e a responder às questões da injustiça climática. O 
financiamento e, no contexto das negociações climáticas globais, o apoio diplomático 
à adaptação serão elementos importantes nas discussões na Cimeira UE-UA. De facto, 
o financiamento numa série de áreas relacionadas com o clima é uma prioridade para 
África, não só em termos de quantum, mas também para assegurar que as barreiras de 
acesso ao financiamento disponível são reduzidas. Além disso, os países africanos estão 
unidos no seu apelo aos países desenvolvidos, incluindo aos países membros da UE, 
para que demonstrem maior urgência e ambição na redução das emissões de carbono. 
Isto inclui assegurar que os países traduzam globalmente os compromissos no âmbito 
das suas Contribuições Determinadas a nível Nacional (CND, na sigla em inglês) em 
acções urgentes em matéria de clima.

Um aspecto importante da agenda de adaptação na região de África prende-se com 
a questão de como a protecção e restauração dos ecossistemas pode ajudar a região a 
construir a sua resiliência e capacidade adaptativa. Enquadradas como soluções basea-
das na natureza ou adaptação baseada nos ecossistemas, estas prioridades reflectem-se 
numa série de documentos políticos, incluindo a Estratégia da Economia Azul de África 
e o projecto de Estratégia da União Africana sobre Alterações Climáticas e Desenvolvi-
mento Resiliente (2022-2032), bem como se reflectem em iniciativas regionais, como 
a iniciativa da Grande Muralha Verde e a mais recente iniciativa da Grande Muralha 
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Azul. Tais soluções baseadas na natureza são uma oportunidade para alinhar as agendas 
de biodiversidade, desenvolvimento e clima de África.

 

Cumprindo o acordo verde

Felizmente, existe um alinhamento relativamente forte entre as prioridades declaradas 
pelo continente africano e os elementos do Acordo Verde Europeu, bem como com o pro-
jecto da Europa para uma estratégia conjunta com África (a Comissão da União Europeia e 
a Comunicação Conjunta do Serviço Europeu para a Acção Externa "Para uma Estratégia 
Global com África"). O Acordo Verde (Green Deal) salienta que as questões climáticas e 
ambientais serão vertentes fundamentais na colaboração entre Europa e África, ao mes-
mo tempo que enfatiza a colaboração em questões de economia verde e circular, incluindo 
energia sustentável e sistemas alimentares, bem como cidades inteligentes. A biodiversidade 
e as ligações climáticas são igualmente salientadas, ao mesmo tempo que se reconhece expli-
citamente que os desafios climáticos e ambientais globais são um importante multiplicador 
de ameaças e uma fonte de instabilidade.

Isto não significa que não existam potenciais pontos de contacto. No Acordo Verde é 
claro que a UE está disposta a utilizar "instrumentos diplomáticos e financeiros", incluindo 
política comercial e apoio ao desenvolvimento, para avançar com a "diplomacia do acordo 
verde". Os stakeholders africanos estarão muito atentos à forma como isto poderá funcionar 
em termos práticos. Particularmente preocupante é a evolução para um mecanismo de ajus-
tamento das fronteiras de carbono para fazer face à "fuga de carbono", e as implicações que 
isto pode ter nas exportações africanas para a Europa. A Europa também reconhece que o 
acesso a matérias-primas estratégicas é fundamental para a produção de tecnologias verdes, 
incluindo infra-estruturas de energias renováveis. Declarou explicitamente que irá trabalhar 
com parceiros globais para garantir a segurança dos recursos da Europa e o acesso fiável a 
matérias-primas estratégicas; no entanto, África, que possui grandes reservas destas maté-
rias-primas, procurará acrescentar valor a estes materiais a nível interno e utilizá-los para 
apoiar o desenvolvimento de indústrias verdes e o crescimento de empregos verdes, a nível 

Embora reconhecendo a necessidade de 
transição para fontes de energia renová-
veis, muitos Estados africanos já estão a 
beneficiar de, ou têm planos para desen-
volver, reservas de combustíveis fósseis. 

acep



local. Outra preocupação em torno da "diplomacia do acordo verde" é a medida em que 
isto irá condicionar a região a beneficiar das suas reservas de combustíveis fósseis. Embora 
reconhecendo a necessidade de transição para fontes de energia renováveis, muitos Estados 
africanos já estão a beneficiar de, ou têm planos para desenvolver, reservas de combustí-
veis fósseis. O Quénia é um exemplo ilustrativo: mesmo quando estava a construir o maior 
parque eólico em África, perto do Lago Turkana, estava a desenvolver campos petrolíferos 
na mesma região. Moçambique e Tanzânia estão a avançar com o desenvolvimento das 
suas significativas reservas de gás offshore, a África do Sul parece apostada em desenvolver 
reservas de petróleo e gás offshore, e a Refinaria Dangote da Nigéria, a maior de África com 
capacidade de processamento de 650.000 barris de petróleo por dia, está a começar a operar 
este ano. Os prazos para a transição dos combustíveis fósseis, e as especificidades das “políti-
cas-cenoura” que a Europa estaria disposta a utilizar para acelerar a transição energética nas 
suas negociações com África, irão sem dúvida resultar em algumas negociações duras em 
torno da Cimeira e para além dela.
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Ação Climática e
Desenvolvimento:

(in)coerências das políticas1

1 O presente artigo foi elaborado a partir do Policy Paper “Desenvolvimento e Alterações Climáticas: impactos e (in)sustentabilida-
de”, dezembro de 2020. É produzido no âmbito do projeto “#CoerênciaNaPresidência: Advocacia pelo Desenvolvimento Global”, 
implementado pela FEC - Fundação Fé e Cooperação, o IMVF - Instituto Marquês de Valle Flôr e a CIDSE, sendo cofinanciado pelo 
Camões, Instituto da Cooperação e Língua, I.P. Este e outros estudos estão disponíveis em http://www.coerencia.pt/estudos 
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Introdução e contexto global

A crise climática, que é parte de uma crise de sustentabilidade mais alargada, 
constitui não apenas um desafio ambiental, mas uma emergência humanitária e de 
desenvolvimento com proporções globais. Os países menos avançados (PMA), maio-
ritariamente situados em África, estão entre os que menos contribuíram para as alte-
rações climáticas (Busch, 2015; Oxfam, 2020) e que mais sentem os seus efeitos (ONU, 
2019; WEF, 2015; IEP, 2020), acrescendo terem menores capacidades – financeiras, 
institucionais, tecnológicas, humanas – para formular e implementar respostas que lhes 
permitam colmatar os efeitos das alterações climáticas nas suas economias e sociedades.

No presente século, os impactos das alterações climáticas tornarão a redução da 
pobreza mais difícil, reforçarão fenómenos de marginalização de certos grupos e pro-
longarão ou criarão bolsas de pobreza e novas desigualdades (IPCC, 2014).  As altera-
ções climáticas têm tido efeitos evidentes no agravamento das desigualdades de género 
(McCarthy, 2020; PE, 2018), contribuído para a insegurança alimentar (IEP, 2020) e 
para o agravamento das emergências e crises humanitárias e, juntamente com os con-
flitos violentos, estão entre as principais causas de deslocamentos forçados e migrações 
(IDMC, 2020; IEP, 2020). Constituem, portanto, constituem, um desafio de desenvol-
vimento e de direitos humanos, na medida em que afetam o direito à alimentação, à 
saúde, à habitação, ou aos meios básicos de subsistência.

Neste sentido, as investigações existentes apontam para uma interligação multidi-
mensional, complexa e crescente entre alterações climáticas e os processos de desenvol-
vimento, num sistema de causalidade mútua. Ao nível das políticas, a (in)sustentabili-
dade dos modelos de desenvolvimento prosseguidos tem grande impacto nas alterações 
climáticas, e os esforços de combate às mudanças do clima também contribuem e 
influenciam as perspetivas de desenvolvimento e as políticas nessa matéria. 

Os efeitos cumulativos da crise provocada pela pandemia de COVID-19 podem, 
por um lado, fazer descurar a necessidade de resposta à emergência climática, pelo 
enfoque na urgência da recuperação económica, levando a um hiato de financiamento 
climático ainda maior (Quevedo, Peters e Cao, 2020). Por outro lado, representam uma 
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oportunidade para a transformação estrutural, no sentido de uma transição assente na 
economia verde e na ecologia, com evidentes benefícios de desenvolvimento para as 
sociedades (GCA, 2020; PNUA, 2020; WEF, 2020). Os pacotes de recuperação das prin-
cipais economias parecem descurar a questão da transição ecológica (Climate Action 
Tracker, 2020; VividEconomics, 2020; Evans e Gabbatiss, 2020), e mesmo no caso em 
que estão mais alinhados com objetivos de luta contra as alterações climáticas – como é 
o caso da Comissão Europeia2 – as medidas de recuperação estão quase exclusivamente 
nos desafios internos e não globais (GCA, 2020).

A União Europeia (UE) pretende ser líder mundial no combate às alterações 
climáticas, sendo o bloco regional com metas climáticas mais ambiciosas e tendo 
colocado o crescimento verde no âmago da visão do desenvolvimento para o espaço 
europeu, através do Pacto Ecológico Europeu aprovado no final de 2019 (CE, 2019) 
e desenvolvido por meio de um conjunto de instrumentos legislativos e financeiros 
(CE, 2020). No entanto, estes instrumentos são na sua maioria omissos quanto aos 
impactos nos países em desenvolvimento.

Este artigo analisa alguns aspetos da relação da política climática com a política 
de desenvolvimento da UE no plano externo, na perspetiva da coerência das políticas 
para o desenvolvimento (CPD)3.

2 Definiu-se que cerca de 37% do fundo de recuperação de 750 mil milhões de euros, o Next Generation EU, servirá direta-
mente a consecução dos objetivos do Pacto Ecológico Europeu. 
3 A CPD é um conceito e abordagem que analisa os impactos das várias políticas públicas nos objetivos e processos de de-
senvolvimento, implicando que estas não tenham efeitos negativos particularmente nos países mais pobres e com maio-
res vulnerabilidades. A CPD é um compromisso político e obrigação legal das instituições da UE e dos Estados membros 
desde 1992 (Tratado de Maastricht, artigo 130u), reforçado no Tratado de Lisboa de 2009 (Artigo 208.º, n.º2) e reiterado 
em documentos estratégicos como o Consenso Europeu para o Desenvolvimento de 2017 (Capítulo 1.2., pontos 10 a 12, 
e capítulo 4.2, pontos 108 a 112). 



Coerência dos financiamentos

Financiamento climático e ajuda ao desenvolvimento

O Acordo de Paris estabelece o princípio das “responsabilidades comuns mas diferen-
ciadas e respetivas capacidades” (art.º 2, nº 2), o que significa que os países com maiores 
responsabilidades nas alterações climáticas devem contribuir com uma parte correspon-
dente para reduzir as emissões e também para apoiar os países com menores capacidades a 
impulsionar a sua transformação estrutural e a serem capazes de se adaptarem aos impac-
tos das alterações climáticas (UE, 2015). 

O financiamento da ação climática é fundamental para a realização de vários objetivos 
de desenvolvimento4, embora se denotem vários fatores de desadequação.

Em primeiro lugar, a nível global, o enfoque está ainda desproporcionalmente cen-
trado na mitigação, descurando a adaptação, do reforço da resiliência e da resposta aos 
crescentes desastres climáticos.  Apenas 21% dos fundos são direcionados para ajudarem 
as comunidades a adaptarem-se às alterações climáticas e a construírem a sua resiliência a 
choques externos (OCDE, 2020), áreas de enorme importância para os países com maio-
res vulnerabilidades5. Por exemplo, os financiamentos do Banco Europeu de Investimen-
tos (BEI) e do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento (BERD) para a 
adaptação em países em desenvolvimento representaram apenas 7,7% e 11,8%, respetiva-
mente (Ahairwe e Bilal, 2019). A isto acresce a falta de acordo internacional sobre com-
pensações de perdas e danos decorrentes dos efeitos adversos das alterações climáticas6.

4 A UE e os Estados membros são, no seu conjunto, o principal financiador mundial, disponibilizando 23,2 mil milhões 
de euros em 2019. Os valores globais ainda não atingiram $100 mil milhões de USD anuais para os países em desenvolvi-
mento, como internacionalmente acordado a partir de 2020 (análise dos fluxos em OCDE, 2020).
5 O Acordo de Paris preconiza a paridade (50/50) no financiamento da mitigação e adaptação. 
6 O Artigo 8º do Acordo de Paris prevê medidas para colmatar as perdas e danos, mas os países desenvolvidos opõem-se 
ao desembolso de recursos financeiros com esta lógica. 
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A maior parte dos financiamentos in-
ternacionais nesta área diz respeito a 
empréstimos e não subvenções, o que 
pode contribuir para o aumento da de-

pendência e da dívida externa em países 
de rendimentos baixos e médios, já com 
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Segundo, a maior parte dos financiamentos internacionais nesta área diz respeito a 
empréstimos e não subvenções, o que pode contribuir para o aumento da dependência 
e da dívida externa em países de rendimentos baixos e médios, já com grande pressão 
orçamental, agravada ainda mais pela pandemia. Entre 2013 e 2018, o peso dos emprésti-
mos nos financiamentos públicos para o clima aumentou de 52% para 74% do total, sendo 
que a maioria são empréstimos não-concessionais (OCDE, 2020). Isto é agravado pelo 
facto de as taxas de juro e os pagamentos aos credores não serem deduzidos aos dados dos 
fluxos financeiros dos países doadores, o que aponta para um empolamento artificial dos 
números do financiamento climático. Além disso, persistem questões da transparência no 
reporte dos financiamentos climáticos, incluindo casos em que se contabiliza o valor total 
dos projetos financiados, quando só parte diz respeito ao combate às alterações climáticas 
(Oxfam, 2020), para além de não existem regras que impeçam uma dupla contabilização 
dos mesmos apoios através de canais da UNFCCC e fora deste quadro.

Terceiro, em termos geográficos, quase 70% dos financiamentos climáticos dirige-
-se a países de rendimento médio, sendo que os países que menos contribuíram para as 
alterações climáticas e que são dos mais afetados pelos seus impactos, como os PMA e os 
Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, receberam apenas, entre 2013 e 2018, 
respetivamente 14% e 2% dos fundos (OCDE, 2020). Estão ainda por conhecer quais os 
efeitos da pandemia nestes financiamentos, mas o maior enfoque na emergência de saúde 
pública nos países mais desenvolvidos e uma análise dos pacotes de recuperação existentes 
aponta para menor disponibilidade de financiamento, à qual acresce maior dificuldade de 
os países mais pobres acederem a recursos para continuarem os investimentos “verdes”, 
devido ao endividamento.

Esta análise sobre a adequação dos financiamentos climáticos suscita a questão do 
papel que a ajuda ao desenvolvimento pode ter, quer como catalisadora de outros fundos, 
quer no contributo direto para ações de promoção do desenvolvimento sustentável e da 
resiliência nos países em desenvolvimento.

Neste âmbito, pode questionar-se se os financiamentos climáticos devem ser prove-
nientes dos orçamentos da ajuda pública ao desenvolvimento (APD) 7, principalmente

 
7 Vários financiamentos climáticos podem ser contabilizados como APD.
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porque o Acordo de Paris afirma que os fundos para a mitigação e adaptação devem ser 
“recursos novos e adicionais”. Nos últimos anos, os fundos da APD direcionados para 
fins climáticos tem vindo a aumentar, mas o fluxo geral da APD tem permanecido rela-
tivamente estável, o que indicia um enfoque maior da ajuda neste setor em detrimento 
de fundos para ajuda ao desenvolvimento centrados na redução da pobreza, no desenvol-
vimento humano e nos setores sociais (Kenny, 2020). Assim, este financiamento não é 
novo e adicional, podendo estar a implicar uma reafectação ou desvio de fundos de outros 
setores (Dupraz-Dobias, 2020).

Outra questão relevante é a coerência da ajuda ao desenvolvimento com as metas 
climáticas, sendo importante que todos financiamentos e projetos apoiados não tenham 
impactos nocivos no ambiente nem sejam contrários aos objetivos do Acordo de Paris 
(OCDE, 2019). O financiamento de centrais elétricas com base em fontes fósseis é um 
exemplo que cumpre os critérios para ser considerado APD, mas que prejudica os objeti-
vos climáticos. O apoio orçamental a países que centram o seu desenvolvimento econó-
mico em combustíveis fósseis pode ser outra incoerência. É, necessário, portanto, aplicar 
critérios de afetação da ajuda totalmente consistentes com o desenvolvimento sustentável.

No Quadro Financeiro Plurianual para 2021-2027, o Instrumento para a Vizinhança, 
Desenvolvimento e Cooperação Internacional (IVDCI), é o instrumento de ação externa 
e principal via para a cooperação com países terceiros e para implementar os compromis-
sos internacionais no âmbito da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e do 
Acordo de Paris. Neste quadro, acordou-se que 25% dos fundos devem contribuir para 
objetivos climáticos, embora o Parlamento Europeu tenha proposto 45%. 

Várias incertezas permanecem quanto à aplicação do IVDCI nos próximos anos. O 
enfoque nos objetivos de política externa da UE, particularmente na segurança, defesa e 
migrações, bem como a priorização de uma aplicação geográfica dos fundos (mais do que 
temática), pode significar um subfinanciamento dos países com maiores necessidades de 
apoio para a mitigação e adaptação climática (CAN, 2018). Por outro lado, verifica-se um 
enfoque restrito na ação climática que pode ser alargado para critérios que favoreçam o 
apoio a soluções abrangentes e ambientalmente sustentáveis (biodiversidade, restauração 
e resiliência dos ecossistemas, agroecologia, abordagens locais, etc.), para além da neces-
sidade de existirem salvaguardas para impedir o apoio a ações incoerentes com o desen-
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volvimento sustentável (uso de combustíveis fósseis, sobrepesca, indústrias poluentes, 
produção que causa desflorestação e perda de biodiversidade, etc.). A programação do 
IVDCI deve ter por base os objetivos e políticas climáticas dos países parceiros, assegu-
rando um financiamento equilibrado da mitigação/adaptação/perdas e dados, e dando 
prioridade aos países e às comunidades mais pobres e vulneráveis. Por fim, este instru-
mento deve incorporar fortes disposições sobre direitos humanos, sociais e ambientais no 
processo de programação e incluir mecanismos de monitorização e de reclamação/queixas 
(CONCORD, 2020).

 

Apoios a combustíveis fósseis

Os objetivos internacionais sobre o clima implicam que os fluxos financeiros sejam 
coerentes com baixas emissões de GEE e com um desenvolvimento resiliente ao clima. No 
entanto, subsistem práticas que constituem um obstáculo à mitigação climática, prejudi-
cando também os objetivos económicos, sociais e ambientais a longo prazo. Entre estas, 
estão as subvenções aos combustíveis fósseis, o financiamento público a infraestruturas 
com grande intensidade carbónica (por exemplo, indiretamente, através de instituições 
financeiras de desenvolvimento) e quadros legislativos ou políticos que facilitam o apoio 
aos combustíveis fósseis 8. 

O lobby ligado aos combustíveis fósseis tem estado particularmente ativo em período 
de pandemia, tendo uma investigação recente concluído que a sua atuação na Austrália, 
Canadá, Estados Unidos e UE, entre março e junho de 2020, foi maioritariamente bem-
-sucedida na influência sobre o planeamento da recuperação da pandemia, seja no adia-
mento de legislação climática, seja no acesso a fundos que favorecem a produção de com-
bustíveis fósseis sobre outros setores9. Uma análise das medidas tomadas pelos países do 
G20 para recuperação e estímulo à economia, relacionadas com o setor da energia, revela 

8 Se juntarmos todos os tipos de apoios existentes, o Fundo Monetário Internacional aponta para um total de mais de 5 
biliões de USD anuais. In A 5 Trillion Dollar Subsidy: How We All Pay For Fossil Fuels”, Forbes, 02.06.2020.
9 In “Report: Governments are bowing to fossil fuel lobbying in Covid-19 recovery planning”, Eddie News, 09.07.2020.

que a maioria dos apoios públicos são direcionados para os combustíveis fósseis (Evans e 
Gabbatiss, 2020) e que estes apoios ultrapassam os $240 mil milhões de USD, enquanto os 
apoios a energias “limpas” são de pouco mais de $161 mil milhões10. 

Este lobby tem atuado consistentemente junto das instituições da UE, para atrasar 
ou enfraquecer a ação climática (CEO et al, 2019; Ferguson, 2020). Persistem vários 
projetos de infraestruturas baseados em combustíveis fósseis e muitos Estados membros 
não estão a impedir os investimentos em nestes combustíveis ao ritmo necessário para 
cumprir o Acordo de Paris (para além de alguns países serem contra a redução progressi-
va da sua produção, como é o caso da Polónia e da República Checa11. Entre 2008 e 2019, 
os subsídios da UE aos combustíveis fósseis situaram-se em torno de 55 a 58 mil milhões 
de euros anuais, sendo dois terços na forma de isenções ou reduções fiscais, e apenas seis 
países da UE têm um calendário para eliminação destes subsídios (TCE, 2022). 

Durante a pandemia, verificou-se uma crescente pressão para o relaxamento de nor-
mas ambientais em áreas como a agricultura, transportes ou indústria como forma mais 
célere de recuperar a economia, e alguns planos nacionais para a recuperação económica 
denotam uma cedência a interesses das empresas de combustíveis fósseis12. 

O Pacto Ecológico Europeu não elimina os combustíveis fósseis, mas antes dá um 
papel proeminente ao comércio de carbono, que continua a permitir aos grandes polui-
dores desacelerar a transição13. Embora existam regras ambientais mais apertadas para 
acesso a financiamentos, a coerência com o desenvolvimento sustentável implicaria que a 
indústria de combustíveis fósseis não tivesse acesso aos fundos públicos, como o Fundo de 
Recuperação e o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 (CEE, CAN e WWF, 2020).

10 Dados de 30 de dezembro de 2020, Energy Policy Tracker, www.energypolicytracker.org/region/g20/ 
11 O Parlamento Europeu tem apelado por diversas vezes à adoção de medidas concretas, mormente um calendário, para 
a supressão progressiva de todas as subvenções aos combustíveis fósseis. 
12 In “How the fossil fuel industry used Covid-19 to derail the EU green deal”, Friends of Earth Europe, 
05.10.2020. 
13 In “A grey deal? Fossil fuel fingerprints on the European Green Deal”, Corporate Europe Observatory, 
07.07.2020. 
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Externalização dos custos ambientais

A ambição climática da UE e a consequente necessidade de atingir metas definidas, 
tem resultado, em certos casos, numa externalização dos fatores que produzem efeitos 
mais nocivos para o ambiente, “exportando” esses fatores para países terceiros, com me-
nor capacidade de regulação e fracas capacidades técnicas ou financeiras.

Tal verifica-se na relocalização de investimentos e indústrias intensivas em carbo-
no para países em desenvolvimento. Neste âmbito, conhecemos os impactos poluentes 
da indústria têxtil, com várias multinacionais europeias a deslocalizarem a sua produção 
para países asiáticos ao longo das últimas décadas. Noutras indústrias, a produção em 
solo europeu foi substituída pela deslocalização e consequente importação de produtos 
altamente poluentes dos países em desenvolvimento (particularmente da China), como 
o aço ou o cimento, permitindo assim apresentar resultados positivos de diminuição das 
emissões nos países europeus14.

Outro impacto importante é o da exportação de resíduos sólidos para países em 
desenvolvimento, o que, no caso dos países europeus, é barato e permite cumprir metas 
de reciclagem e tratamento de resíduos. Com efeito, é prática comum dos países desen-
volvidos exportarem lixo eletrónico15 e plásticos para países onde a falta de capacidade 
e controlo conduz a um tratamento inadequado – a incineração de plásticos tóxicos, a 
queima ilegal dos resíduos, a colocação em lixeiras a céu aberto ou o armazenamento sem 
condições – com impactos locais nocivos em termos de poluição, de contaminação dos 
solos e dos recursos hídricos, ou de saúde pública.16

A UE e os Estados Unidos são os principais exportadores de plástico, com a UE a ex-
portar cerca de 150 mil toneladas de lixo plástico por mês para países terceiros, no início 
de 2019 (AEA, 2019). Boa parte destes fluxos consiste em resíduos contaminados que 
não são recicláveis, gerando contestação por parte de vários países importadores, espe-

14 In “You’ve Heard of Outsourced Jobs, but Outsourced Pollution? It’s Real, and Tough to Tally Up”, Brad Plumer, New 
York Times, 04.09.2018. 
15 Os países desenvolvidos enviam, anualmente, cerca de 23% destes resíduos para os países em desenvolvimento. Ver 
“What Can We Do About the Growing E-waste Problem?”, General Earth Institute, 27.08.2018. 
16 In “By exporting trash, rich countries put their waste out of sight and out of mind”, CNN, 29.09.2019.
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cialmente na Ásia17. Em maio de 2019, 180 países acordaram incluir o plástico na Con-
venção de Basel, o instrumento internacional que regula a exportação de resíduos sólidos 
perigosos18. Esta maior dificuldade de exportação por parte dos países europeus poderá 
impulsionar a implementação de alternativas mais consistentes com a ação climática e a 
construção de uma economia circular mais robusta na Europa (AEA, 2019).

São também conhecidos os altos custos ambientais do ciclo de produção de certos pro-
dutos considerados “amigos do ambiente”, como os insumos, fabricação e descarte dos carros 
elétricos, principalmente das suas baterias19. Para a extração e exploração de vários recursos 
naturais – como o cobalto ou o lítio – existem impactos não apenas ambientais, mas ao nível 
dos direitos económicos e sociais de populações já de si vulneráveis, pobres e/ou em risco de 
exclusão social, estando vários casos documentados na África Subsaariana. Perante o cres-
cimento da procura deste tipo de matérias-primas e também da geração de resíduos, a UE 
introduziu recentemente requisitos ambientais mais restritivos para os produtores de baterias 
e fabricantes de automóveis elétricos, embora só entrem em vigor daqui a vários anos e nada 
esteja previsto quanto aos impactos nocivos já causados nos países mais pobres20.

A produção de energias renováveis também entra nesta equação, nomeadamente pelo 
enfoque da UE em reduzir a intensidade das emissões dos combustíveis através de biocom-
bustíveis, produzidos a partir de óleos virgens extraídos de culturas alimentares como a col-
za, soja, girassol e palma. A procura de biocombustíveis na Europa incentivou a destruição 
de terrenos ricos em biodiversidade e em carbono em várias zonas do mundo, com a des-
truição de áreas com floresta e causando maiores emissões. Indiretamente, estas monocul-
turas acabam também por causar maior escassez e aumento do preço dos produtos agrícolas 
localmente, contribuindo para problemas sociais e de segurança alimentar em países com 
economias mais frágeis. Reconhecendo o seu papel na desflorestação e na colocação de espé-
cies em risco na Indonésia e Malásia (grandes produtores mundiais de óleo de palma), a UE 
decidiu pelo abandono do óleo de palma a produção de biocombustíveis até 2030, mas há a 
possibilidade de este ser apenas substituído pela soja, com efeitos similares (PE, 2019). 

17 In“Why some countries are shipping back plastic waste”, BBC, 01.06.2019. 
18 In “Shipping plastic waste to poor countries just got harder. National Geographic, 10.05.2019. 
19 In “Developing countries pay environmental cost of electric car batteries”, UNCTAD, 22.07.2020. 
20 In “EU introduces tougher green standards for batteries”, Science Business, 10.12.2020. 

Saber e circunstâncias 69

Conclusão

O cumprimento do princípio das “responsabilidades comuns mas diferenciadas” e o 
apoio e proteção dos países e comunidades mais pobres e vulneráveis às alterações climá-
ticas afigura-se como uma prioridade necessária da cooperação internacional, no sentido 
de atingir não apenas objetivos climáticos mas também um desenvolvimento sustentá-
vel. Ao nível da UE, a persistência de práticas incoerentes, como o apoio a combustíveis 
fósseis ou a externalização de fatores com impactos ambientais negativos para países em 
desenvolvimento, contrastam com a ambição das metas globais definidas nesta matéria.

A urgência da crise climática não deve fazer esquecer a necessidade de abordar de 
forma equilibrada as várias dimensões do desenvolvimento sustentável (económica, 
social e ambiental) e de colocar as pessoas no centro da transição para economias de 
neutralidade carbónica e resilientes às alterações climáticas. Isto significa que as medi-
das e projetos de cooperação na área climática devem não apenas cumprir os objetivos 
climáticos, mas terem em consideração os impactos no emprego, no desenvolvimento 
humano, na pobreza e exclusão social.

Para avançar no sentido de maior coerência das políticas para o desenvolvimento, 
os fluxos de ajuda e investimento devem estar enquadrados por critérios, regras e meca-
nismos que assegurem padrões ambientais e sociais elevados e de respeito pelos direitos 
humanos. Além disso, na recuperação da pandemia de COVID-19, os instrumentos apro-
vados devem combinar de forma integrada a ação climática e a justiça social, de forma a 
promoverem uma recuperação simultaneamente inclusiva e sustentável.
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Como as alterações climáticas
estão a afectar a pesca artesanal

em S. Tomé e Príncipe

A costa da República Democráti-
ca de São Tomé e Príncipe tem sido 
muito fustigada com a pesca irres-

ponsável, quase sempre nos mesmos 
lugares, devido à incapacidade dos 

pescadores se munirem de meios de 
navegação mais adequadas e capaci-

dades técnicas.

jorge carvalho

presidente da ong marapa
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Diversas pesquisas científicas sobre aquecimento global e mudanças climáticas adver-
tem sobre as graves ameaças que os modelos de desenvolvimento impõem ao conjunto 
da sociedade e ao nosso planeta de um modo geral. A cada dia que passa surpreendemo-
-nos com os sinais emitidos pela terra indicando que é preciso construir outras formas de 
relação com os recursos naturais que possibilite a construção de uma sociedade humana, 
sustentável e igualitária. Vivemos um momento de profunda crise ecológica. 

Na realidade, esta forma de se relacionar com a natureza, que tem sido responsável 
pela crise ecológica, é típica de um modelo económico que privilegia os interesses finan-
ceiros acima dos sociais e ambientais e permite que interesses políticos e económicos 
sejam preservados, em detrimento da sustentabilidade social, económica e ambiental.

As Comunidades Pesqueiras em São Tomé e Príncipe podem ser definidas como 
uma região dinâmica, de interacção entre ambiente terrestre e ambiente marinho. Tal 
interacção proporciona um ambiente atractivo à actividade humana de exploração dos 
recursos naturais, resultando em actividades diversificadas.

Os pescadores artesanais em São Tomé e Príncipe têm, de maneira específica, 
percebido que, nos últimos anos, tem havido profundas alterações ambientais em seus 
territórios tradicionais. Com o fenómeno das mudanças climáticas, relembra-se a ne-
cessidade de respeitarmos o planeta.

O aquecimento dos oceanos gera impactos significativos nos ecossistemas marinhos 
e na ocorrência de eventos atmosféricos extremos globalmente. Estudo publicado pela 
Revista científica Advances in Atmospheric Sciences mostra que o aumento da temperatura 
dos oceanos atingiu um índice recorde no ano passado.

De acordo com a pesquisa, mais de 90 % do calor é absorvido pelos oceanos. O au-
mento da temperatura provoca a redução de oxigénio dissolvido na água, essencial para 
o metabolismo dos organismos aquáticos. Como consequência, muitas espécies deslo-
cam-se em direcção a águas mais frias, mudando o seu padrão natural de distribuição. 
As evidências desses efeitos vêm sendo colectadas por mais de 40 anos pelo renomado 
cientista pesqueiro Daniel Paily.

Uma mudança que podemos notar é que os peixes se estão movendo em direcção 
aos pólos. Isso ocorre porque a água está aquecendo e estão procurando a temperatura 
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adequada. Os peixes estão saindo do cinturão intertropical, mas não estão sendo substi-
tuídos convenientemente.

Essa movimentação pode vir a ter consequências drásticas. Cada um desses peixes 
que se move é uma pesca potencial, de modo que a pesca vai diminuir, especialmente 
nos trópicos, se medidas de mitigação não forem tomadas. 

Concluímos que a situação pesqueira é ainda mais alarmante porque não sabemos e 
não saberemos a real causa desse cenário, uma vez que as pesquisas em regiões tropicais 
são muito escassas.

Os pescadores artesanais em São Tomé e Príncipe são responsáveis pelo abastecimen-
to de pescado ao mercado nacional (aproximadamente 80% de proteína animal consumida 
no país) e desenvolveram ao longo da sua história uma relação íntima com a natureza. 

A costa da República Democrática de São Tomé e Príncipe (RDSTP) tem sido 
muito fustigada com a pesca irresponsável, quase sempre nos mesmos lugares, devido à 
incapacidade dos pescadores se munirem de meios de navegação mais adequadas e ca-
pacidades técnicas. De igual modo a extracção de areia e a extracção de pedras (basalto) 
nas zonas costeiras têm sido práticas danosas a este tipo de ecossistema. 

O país vem registando ondas gigantes, enchentes dos rios, superiores aos máximos 
registrados nas últimas décadas. Algumas das graves consequências tem sido a perda de 
território (4 % de massa territorial, nos últimos 20 anos) e a subida das águas do mar 
com consequências gravíssimas para a costa e consequentemente problemas com espaço 
para o parqueamento das canoas, perda de casas e muitos instrumentos de trabalho. 
Com a problemática da diminuição dos recursos marinhos perto da costa os pescadores 
tendencialmente deslocam-se a distâncias inesperadas, cerca de 60 milhas náuticas, com 
embarcações não vocacionadas para o efeito, correndo riscos com as suas integridades 
físicas e materiais.

Assim, o Governo da RDSTP, a ONG MARAPA, e outros parceiros de desenvolvi-
mento pretendem contribuir para a mitigação do impacto das alterações climáticas no 
sector pesqueiro em S. Tomé e Príncipe, promovendo a instalação de recifes artificiais 
nas zonas costeiras empobrecidas ao norte da ilha de S. Tomé, a construção e instalação 
de dispositivos de concentração de peixe, a criação de Áreas Marinhas Protegidas Coge-
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ridas, e através também de formações aos pescadores sobre a segurança no mar e pesca 
responsável, dentre outras. No quadro do projecto WACA “Projecto de Resiliência 
das Áreas Costeiras da África Ocidental”, pretende-se dotar o país de algumas infraes-
truturas costeiras (diques de protecção, quebra-ondas, espaços para parqueamento das 
embarcações, muros de protecção costeira,…) e criação de zonas de expansão segura nas 
comunidades de risco.

Saber e circunstâncias

Terra e segurança alimentar
no contexto da crise climática

em Moçambique

mariam abbas e natacha bruna

observatório do meio rural, em moçambique

Tanto o impacto directo das 
alterações climáticas como 
as implicações das políticas 
para solucioná-las moldam a 

subsistência rural, o acesso à terra 
e a alimentos em Moçambique.



Introdução

Os países em desenvolvimento são considerados os mais vulneráveis às alterações 
climáticas e concentram cerca de 98% do total da população subnutrida no mundo (FAO 
et al., 2020). A maioria destas pessoas vive nas zonas rurais, tendo a agricultura como a 
sua principal fonte de rendimento e de subsistência, com uma elevada dependência dos 
recursos naturais (como acesso a terra, água, recursos florestais, entre outros), sendo, por-
tanto, as que serão mais desproporcionalmente afectadas pelas alterações climáticas (FAO 
et al., 2020). Na última década, Moçambique foi sistematicamente atingido por eventos 
meteorológicos extremos cada vez mais frequentes - 8 ciclones/ tempestades tropicais nos 
últimos quatro (4) anos (2019-2022), comparativamente a 13 em 52 anos (1956-2008) 
(Tadross et al., 2017) – com implicações negativas para a população rural e para o desen-
volvimento rural. O seu impacto estende-se desde a diminuição da produção de alimentos 
e do acesso a alimentos e terras à deslocação interna das pessoas resultante dos eventos 
meteorológicos extremos em áreas de risco elevado, entre muitos outros. 

A variabilidade e as catástrofes climáticas encontram-se entre as principais causas da 
insegurança alimentar, com as secas sendo uma das principais fontes de vulnerabilidade 
na maioria dos sistemas de produção na África Subsariana e em Moçambique, consideran-
do que a agricultura é principalmente praticada em sistemas de sequeiro (Dixon, Gulliver 
e Gibbon, 2001; Marques et al., 2009). Dada a importância dos factores climáticos na 
escolha dos sistemas de produção, o facto de estes estarem sujeitos à alterações no tempo, 
irá posteriormente afectar as decisões dos agricultores sobre o tipo e a forma de produção 
(Abbas, 2022). É por isto que as políticas de adaptação são consideradas urgentes nas zo-
nas rurais de Moçambique. Embora a mitigação destas alterações seja considerada urgente 
a um nível global. 

Apesar das emissões de CO2 per capita de Moçambique serem das mais baixas no 
mundo e da África Subsariana, cerca de 0,1 toneladas face à média de 0,7 da África Sub-
sariana, 0,8 dos países de baixo rendimento e 3,5 dos países de médio rendimento (The 
World Bank, 2007), as políticas amigas do ambiente são priorizadas e impostas pelas 
organizações internacionais. A combinação crucial da “necessidade de adaptação” e do 

potencial de biodiversidade do país torna-o num grande receptor de fundos climáticos 
(terceiro maior receptor de fundos climáticos na África Subsariana (CIAT e The World 
Bank, 2017)) e um destino estratégico para projectos de adaptação e mitigação das altera-
ções climáticas. 

Bruna (2021) apresenta três estudos de caso que demonstram como as políticas de 
adaptação e mitigação às alterações climáticas, concretamente REDD+ e CSA, têm im-
plicações negativas na subsistência rural, incluindo a expropriação da terra sem compen-
sação justa e adequada, acesso restrito aos recursos florestais, expropriação de recursos 
ecológicos, entre outros, tendo já sido alertado por vários estudiosos (Corbera, 2012; 
Corbera et al., 2017; Phelps et al., 2010).  

Portanto, tanto o impacto directo das alterações climáticas como as implicações 
das políticas para solucioná-las (impactos indirectos das alterações climáticas) moldam 
a subsistência rural, o acesso à terra e a alimentos em Moçambique. Assim, este texto 
tem como objectivo dar a entender como a crise climática e as políticas para solucioná-la 
(mitigação e adaptação) moldam os direitos ao acesso aos alimentos e à terra e proporcio-
nar conhecimentos para reflectir sobre a forma como poderá potencialmente moldar o 
desenvolvimento rural. Este texto foi baseado na pesquisa de Doutoramento de ambas as 
autoras (i.e., Bruna, 2021; Abbas, 2022) que recorreu maioritariamente a dados primários 
e secundários sobre as zonas rurais de Moçambique, os meios de subsistência rurais, e um 
conjunto de dados agrícolas e climáticos.

 

Emergência climática, uso da terra e segurança 
alimentar

As projecções climáticas indicam um esperado aumento na temperatura em África 
a um ritmo mais acelerado que a média global (Tadross et al., 2017). Em Moçambique é 
esperado um aumento entre 1,2ºC a 5,4ºC (no cenário mais optimista e pessimista, respec-
tivamente) até 2100 (Abbas, 2022). As projecções da precipitação média em Moçambique 
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As políticas de adaptação e mitigação às alterações 
climáticas e as implicações para a subsistência rural 
em Moçambique

As preocupações com o aquecimento global e a crise climática global actual surgiram 
há décadas e os seus impactos são cada vez mais visíveis. A última secção mostrou alguns 
dos impactos mais preocupantes da actual crise climática em Moçambique. É neste con-
texto que instituições como a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações 
Climáticas (UNFCCC, na sigla em inglês) e o Painel Intergovernamental sobre Alterações 
Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) têm procurado implementar políticas de adaptação 
e mitigação às alterações climáticas como a solução principal global para a crise e as direc-
trizes bases para a redução das Emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE), especial-
mente em sectores como a agricultura e a indústria extractiva.

Adicionalmente, o Banco Mundial apelou por um mundo “climaticamente inteli-
gente” através da implementação de políticas inteligentes ao clima; que são aquelas que 
melhoram o desenvolvimento, reduzem a vulnerabilidade, e financiam a transição para 
vias de crescimento de baixo nível em carbono (Banco Mundial, 2010). Como resultado, a 
economia global está a tornar-se mais “verde” em todas as fases do processo de produção. 
Consequentemente, surgiu uma série de investimentos/projectos chamados de “amigos 
do ambiente” que alegam estar abrangidos por estratégias de mitigação. 

Dado este contexto, o governo de Moçambique recebeu cerca de 8,8 milhões de 
dólares para elaborar a estratégia nacional de REDD+ e os instrumentos legais/adminis-
trativos para a operacionalizar (MITADER, 2017). A estratégia REDD+ nacional moçam-
bicana tem como objectivo “reduzir as emissões do desmatamento e degradação florestal, 
conservação das mesmas, gestão sustentável e aumento das reservas de carbono através de 
florestas plantadas” (MITADER, 2016) ao focar-se em três sectores principais: agricultura, 
florestas e energia. A maioria destas políticas é baseada na terra. 

A estratégia REDD+ também integra mecanismos de adaptação às alterações climá-
ticas tais como a promoção de práticas agrícolas sustentáveis de acordo com as técnicas 
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não indicam mudanças substanciais a nível nacional no cenário mais optimista, contudo, 
no cenário mais severo prevê-se uma diminuição da precipitação ao longo da costa e nas 
regiões norte e centro do país (Abbas, 2022). Espera-se que as áreas mais húmidas sofram 
a redução mais acentuada dos níveis de precipitação e, devido a estas mudanças, é esperada 
uma expansão da aridez nas áreas actualmente húmidas, contribuindo para o aumento da 
desertificação no país (Abbas, 2022). Além disso, é esperado um aumento na ocorrência de 
eventos meteorológicos extremos, incluindo secas, cheias e ciclones (Tadross et al., 2017). 

Estas alterações no clima, culminando num aumento da aridez pelo país inteiro 
(Abbas, 2022) juntamente com o aumento na frequência e intensidade dos eventos me-
teorológicos extremos (Tadross et al., 2017), vão influenciar de forma negativa a dispo-
nibilidade de água, o rendimento e produtividade das culturas (Brito and Holman, 2012), 
e a aptidão e uso das terras (Marques et al., 2009), influenciando a escolha dos sistemas 
de produção e a sua distribuição espacial (Abbas, 2022). É esperado que a maioria dos 
sistemas de produção em Moçambique sejam substituídos por outros devido às alterações 
climáticas, sendo esperada uma intensificação dos sistemas de produção que apresentam 
elevados níveis de insegurança alimentar, produzindo principalmente culturas alimen-
tares básicas para o seu consumo (Abbas, 2022). Estas transições de sistemas produção 
podem implicar grandes mudanças quanto ao uso da terra, o conhecimento e investimen-
to necessários para gerir os novos sistemas, colocando os agricultores sob pressão para 
mudança de um sistema de produção para outro (Abbas, 2022), com um impacto directo 
na subsistência rural, na produção agrícola e na segurança alimentar.

Lötter (2017) enfatiza o facto de que a África Austral poderá sofrer um declínio de até 
50% na produtividade agrícola por volta de 2030 devido à escassez de água e à insuficiên-
cia de irrigação. Vários estudos confirmam uma diminuição esperada dos rendimentos de 
diversas culturas em África e, em particular, na região África Austral (Lobell et al., 2008; 
World Bank, 2010; Thornton et al., 2011; Knox et al., 2012). Em geral, as projecções 
mostram uma diminuição dos rendimentos das principais culturas alimentares e de ren-
dimento em Moçambique (World Bank, 2010; Brito and Holman, 2012). Actualmente, 
a África Austral não está a produzir alimentos suficientes para satisfazer as necessidades 
da população (Lötter, 2017); e o mesmo se verifica em Moçambique (Abbas, 2017), o que 
será exacerbado pelas alterações climáticas.
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“inteligentes ao clima” (MITADER, 2016). Tanto o Banco Mundial como a FAO, afirmam 
que “a CSA cumpre estas expectativas ao melhorar a produtividade, aumentar a resiliência 
e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa” (FAO, 2013: 357). Entre outras metas, 
a REDD+ também pretende promover o uso de energias alternativas, fortalecer a conser-
vação das florestas e fazer cumprir a gestão sustentável das mesmas, incluindo a criação 
de um ambiente operacional favorável às empresas de plantações florestais (MITADER, 
2016, 2017). 

A estratégia nacional de Moçambique para as alterações climáticas (incluindo todas as 
políticas de adaptação e mitigação) está directamente relacionada com as políticas agríco-
las públicas, altamente dependentes da terra e dos sistemas de mercado (especialmente os 
mercados internacionais, e o do carbono em particular). Portanto, para além do impacto 
directo das alterações climáticas - diminuição do rendimento das culturas alimentares e de 
rendimento, mudanças nos sistemas de produção, diminuição da adequação da terra para 
o seu uso actual, entre outros - o impacto indirecto das mesmas (através das políticas para 
as solucionar) também vai afectar a distribuição da terra e a segurança alimentar.

Estas e outras políticas públicas nacionais têm priorizado os objectivos ambientais, 
mas também se encontram directamente ligadas a interesses económicos. Uma grande 
preocupação quanto às soluções da crise climática está relacionada com as alterações cli-
máticas fomentarem a criação de novos mercados, novos mecanismos de acumulação e 
novas estratégias de facilitação da apropriação dos meios de subsistência rurais (Bruna, 
2021; Foster et al., 2010). No contexto dos debates sobre a apropriação das terras rela-
cionados com os projectos ambientais, especificamente os projectos orientados para a 
conservação, Fairhead et al (2012) introduziram o conceito de “usurpação verde” e as suas 
implicações, que vão desde a prevenção de práticas de subsistência e do uso dos seus re-
cursos até à restruturação das relações laborais (Fairhead et al. 2012; Seagle, 2012). 

No caso de Moçambique, estudos mostram que as políticas públicas dirigidas ao 
sector agrícola têm negligenciado os pequenos agricultores e a produção alimentar para o 
mercado interno, focando-se na produção de culturas alimentares e de rendimento para 
o mercado externo (Abbas et al., 2021). Estas políticas, com impactos na distribuição de 
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terras e na segurança alimentar, têm abordado os problemas climáticos e de segurança 
alimentar nos seus discursos, contudo, satisfazendo os interesses económicos privados e 
internacionais (Abbas et al., 2021). Por vezes, estas políticas podem não expropriar direc-
tamente as terras às pessoas, mas estão a expropriar o controlo das suas terras e a privá-las 
dos seus direitos de emissão de carbono; controlando o que produzir, como produzir e 
quanto produzir numa determinada área de forma a proteger o ambiente e reduzir as 
emissões, porém sem considerar as necessidades e prioridades locais (Bruna, 2021).

Por outro lado, surgem também cada vez mais debates a contestar a eficácia destas 
políticas. Hunsberger et al. (2017) resumem os riscos na concepção e implementação do 
REDD+: (1) o desrespeito pela opinião das comunidades rurais, não abordando as causas 
da desflorestação: (2) a perda de acesso e utilização dos recursos florestais pelas comuni-
dades locais; o agravamento das desigualdades existentes, caso as elites se aproveitem dos 
benefícios esperados; (3) a redução da floresta a apenas um valor comercial, ao atribuir-
-lhe um preço; e (4) níveis de interesses não coincidentes entre os agentes: instituições 
internacionais, nacionais e locais. 

Para além das críticas, já é possível observar projectos operacionais de adaptação e 
mitigação baseados na terra espalhados por zonas do país ricas em biodiversidade, com 
implicações já negativas para a subsistência rural. Estudos anteriores mostram que a ex-
periência de implementação do REDD+ e da CSA em Moçambique demonstrou uma 
política com uma implementação insuficiente e ineficaz que estava a ser fundamental-
mente usada como uma ferramenta para facilitar processos de apropriação de terras por 
uma corporação multinacional de plantação florestal em nome do desenvolvimento e sob 
discursos ambientais, mas com implicações negativas para a vida rural (Bruna, 2021). 

Actualmente, espera-se que o uso de terras em Moçambique cumpra as metas climá-
ticas de acordo com as soluções baseadas na terra para as alterações climáticas promovi-
das pela IPCC (2019) – quer seja pela alocação e fortalecimento das áreas de conservação 
(REDD+), implementação de investimentos “verdes” (plantações florestais) ou promoção 
de fontes de energia alternativas (produção de biocombustível). Isto implica um aumento 
da demanda de terras justificada pela luta contra as alterações climáticas, com impactos 
significativos nas comunidades rurais (Bruna, 2021; Mandamule e Bruna, 2017), consi-
derando que a subsistência rural e, fundamentalmente, o desenvolvimento rural estão a 

ser moldados pela implementação das políticas de mitigação e adaptação. O país tornou-
-se alvo de uma vaga de investimentos “verdes” baseados em recursos naturais e terras 
e, paralelamente, o governo alocou cerca de 25% do território nacional (18,6 milhões de 
hectares) a áreas de conservação (MITADER, 2017).

Bruna (2021) analisou os impactos da implementação do REDD+ e da CSA nas 
zonas rurais de Moçambique através de três estudos de caso (Reserva Nacional Gilé, 
Parque Nacional do Limpopo e plantações florestais da Portucel Moçambique) e 
verificou, em geral, as seguintes implicações adversas para a subsistência rural: (1) a 
perda e/ou acesso restringido às terras e aos recursos florestais fundamentais para a 
subsistência rural, sem compensação adequada; (2) a implementação ineficaz do pro-
jecto de desenvolvimento da comunidade que pretendia minimizar os efeitos adversos 
da perda de acesso aos recursos florestais; (3) a diminuição da produção alimentar (à 
medida que as terras se tornavam menos disponíveis) e as ameaças à segurança ali-
mentar; (4) em geral, a ruptura dos meios de subsistência rurais, a exclusão social e o 
aumento da pobreza localizada. 

Uma tendência emergente de apropriação de recursos motivada pela luta contra as 
alterações climáticas é demonstrada nas zonas rurais de Moçambique. Com um total de 
mais de 80 milhões de hectares do território moçambicano, cerca de 7% é cultivado pelo 
sector familiar; contudo, são estas mesmas áreas às quais são alocados os investimentos 
verdes, bem como políticas de mitigação às alterações climáticas, tais como o REDD+, 
para projectos de conservação e reflorestação; promovendo a expropriação de terras, 
colocando o acesso às terras em risco e ameaçando a subsistência rural e a segurança 
alimentar. Em geral, verifica-se uma abordagem competitiva relativamente à terra no 
que se refere aos objectivos ambientais e sociais, uma vez que a subsistência rural está 
a ser afectada negativamente para a acomodação dos resultados climáticos desejados a 
nível internacional. Na maioria dos casos, o uso de terras tem se alterado, da produção 
alimentar de subsistência para a biodiversidade (áreas de conservação, reflorestação, en-
tre outros) ou para investimentos verdes (plantação de árvores e produção de biocom-
bustível). Resta determinar como é que a população rural irá conseguir garantir a sua 
subsistência (segurança e soberania alimentar) se as terras usadas estão a ser moldadas 
primariamente por objectivos ambientais (e económicos). 
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Os sistemas de produção resilientes e 
localmente adaptados demonstraram 
oferecer um conjunto de opções de 

adaptação que permitem a melhoria da 
subsistência rural e da segurança alimentar 

num contexto de alterações climáticas.
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Os resultados da implementação (e planos futuros para implementar) de soluções 
baseadas em terra para as alterações climáticas em Moçambique estão a transformar o 
uso da terra no país, isto é,  estão a transformar o território para uma utilização nacio-
nal da terra mais inteligente ao clima, de acordo com as directrizes do IPCC e conside-
rando que a utilização das terras deve depender do resultado climático desejado (IPCC, 
2019), mesmo com os já verificados riscos sociais elevados, particularmente para a 
população rural. 

Observações finais: uso da terra inteligente ao cli-
ma e opções para sistemas de produção sustentáveis 
e desenvolvimento rural

A combinação dos impactos directos e indirectos das alterações climáticas traz con-
sigo novas vagas de expropriação que afectam cada vez mais a subsistência rural. A vida 
rural vê-se assim ameaçada tanto pelo impacto directo da variabilidade e mudanças do 
clima como pelas políticas que procuram a adaptação e mitigação às alterações climáticas. 
De hoje em diante, o futuro dos pequenos produtores e da subsistência rural poderá ser 
altamente dependente do nexo carbono/lucro do capitalismo. Resumidamente, esta nova 
vaga de investimentos e projectos verdes, directamente ligados às preocupações com as 
alterações climáticas, está a expropriar cada vez mais a população rural e a fomentar a 
acumulação de capital justificada e legitimada pela luta contra as alterações climáticas. 
Todavia, é importante esclarecer que as políticas ambientais e os investimentos que vão 
para além da agenda das alterações climáticas, como, por exemplo, a economia circular e 
a economia verde, entre outros, podem também ser uma causa ou constituinte, em inter-
secção com a fronteira verde da acumulação. 

fotos cedidas pelas autoras
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Este texto sublinha a necessidade de repensar as soluções para a actual crise climática 
e esclarece o facto de que tanto os impactos directos como indirectos vão moldar o de-
senvolvimento rural nas próximas décadas nos países em desenvolvimento. Portanto, há 
a necessidade de pensar em soluções mais adequadas e socialmente sustentáveis e acções 
climáticas para mitigar e adaptar-se às alterações climáticas. Os sistemas de produção resi-
lientes e localmente adaptados demonstraram oferecer um conjunto de opções de adapta-
ção que permitem a melhoria da subsistência rural e da segurança alimentar num contexto 
de alterações climáticas (Dixon, Gulliver and Gibbon, 2001; Abbas, 2022). 

Considerando os impactos (directos e indirectos) das alterações climáticas na mudan-
ça do uso das terras e na vida rural, é necessária uma gestão integrada dos recursos natu-
rais, que inclua a diversificação dos sistemas de produção, a melhoria do capital natural 

e o desenvolvimento do conhecimento local e tradicional (Markwei et al., 2011; Abbas, 
2022). Os sistemas de produção sustentáveis, incluindo os alimentos locais e tradicionais, 
bem como os seus ecossistemas de apoio, são a chave para melhorar a subsistência rural 
e também a segurança alimentar e nutricional (Markwei et al., 2011; Mohamed-Katerere 
and Smith, 2013; Vinceti et al., 2013). Por exemplo, os sistemas agro-florestais podem 
contribuir para a produção alimentar ao providenciar alimentos indígenas ricos em mi-
cronutrientes, fibras e proteínas; para o aumento do rendimento de algumas culturas, 
bem como a estabilização da produção agrícola em períodos de seca e a melhoria do uso 
da água pelas mesmas; também contribuem para o aumento do rendimento, através da 
produção de madeira menos prejudicial quando queimada e com maior valor energético; 
providenciam serviços de ecossistemas importantes, e, agem como redes de segurança em 
tempos de crise (Dewees, 2013; Jamnadass et al., 2013; Vicenti, et al., 2013).

As políticas agrícolas e de segurança alimentar devem considerar uma abordagem 
multissectorial dos sistemas de produção, uma tomada de decisão participativa, a integra-
ção de factores ecossistemáticos, comprometer-se a agir contra as alterações climáticas 
e reconhecer os recursos de fauna e flora selvagens; e para a sua eficácia, as políticas de-
vem focar-se na resiliência alimentar através da diversidade, da infra-estrutura natural 
e da justiça social (Mohamed-Katerere and Smith, 2013; Abbas, 2022). Uma abordagem 
consciente dos ecossistemas à segurança alimentar pretende não só aliviar a fome a curto 
prazo, mas também construir a uma resiliência alimentar a longo prazo (Mohamed-Kate-
rere and Smith, 2013:15). 

Todavia, esta abordagem só tem valor se as políticas (incluindo políticas rurais, eco-
nómicas, e, particularmente, políticas de adaptação e mitigação) forem concebidas de 
forma participativa para assegurar que as necessidades e prioridades locais são abordadas. 
Até agora, a maioria das políticas foi concebida do topo para baixo, respondendo princi-
palmente aos objectivos internacionais no que se refere à crise climática, principalmente 
através de mecanismos liderados pelos mercados que acabam por prejudicar o desenvolvi-
mento rural sustentável. Adicionalmente, existe a necessidade de incorporar debates sobre 
a justiça climática e as causas históricas da crise climática para que países como Moçambi-
que, que não contribuíram de forma considerável para a actual crise climática, não sofram 
o seu impacto de forma injusta.

As implicações das alterações climáticas e das políticas verdes para as tendências do desenvolvimento rural.

POLÍTICAS VERDES
REDD+

CSA
Investimentos verdes

FACTORES BIOFÍSICOS
Eventos meteorológicos 

extremos
Variabilidade do clima

Aumento da aridez
Disponibilidade de água

Factores socioeconómicos

Sistemas agrícolas 
(decisões produtivas dos 

agricultores, produtividade 
agrícola, etc.)

Vida rural

(In)segurança alimentar 
e acesso reduzido às 

terras e recursos

Reprodução do 
subdesenvolvimento 

(rural)

Políticas públicas
Políticas rurais e agrícolas

Políticas económicas
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Parque Nacional Marinho João
Vieira e Poilão – um exemplo de
biodiversidade e conservação na

Guiné-Bissau

Face aos desafios globais, a Guiné-Bis-
sau, país reconhecido pelo património 
natural de enorme relevo, conseguiu 
conservar de forma 'natural' patrimó-
nios culturais e ambientais verdadei-
ramente notáveis, jogando assim um 
papel importante na conservação da 

biodiversidade global

aissa regalla de barros

coordenadora do departamento conservação e monitoria 
da biodiversidade do ibap, guiné-bissau
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A natureza está a degradar-se a um ritmo sem precedentes na história da humanidade 
e a taxa de extinção de espécies está em aceleração, particularmente nas próximas décadas, 
a um nível nunca antes visto. Esta constatação é uma das conclusões do último relatório 
científico da Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços dos Ecossis-
temas (IPBES), publicado em Maio de 2019. Trata-se do primeiro relatório do seu género, 
desenvolvido com base numa revisão sistemática de cerca de 15 000 referências científi-
cas, fontes governamentais e conhecimento local, que aborda questões relativas aos povos 
indígenas e comunidades locais, fornece uma visão abrangente da relação entre as trajetó-
rias de desenvolvimento económico e os seus impactos na natureza. 

A tendência da perda da biodiversidade é acelerada e tem consequências incalculá-
veis para a humanidade: destruindo a natureza, estamos a minar o alicerce fundamental 
que permite a nossa saúde e bem-estar, a água e o ar, nosso suprimento de alimentos e 
remédios, nossa prosperidade económica e progresso social, e, de fato, a nossa própria 
sobrevivência na Terra. 

Face a estes desafios globais, a República da Guiné-Bissau, país reconhecido por 
albergar um património natural de enorme relevo a escala mundial, com uma gran-
de variedade de espécies, fundamentalmente fauna e flora distribuídos em diferentes 
ecossistemas e habitats, conseguiu conservar de forma “natural” patrimónios culturais e 
ambientais verdadeiramente notáveis, jogando assim um papel importante na conser-
vação da biodiversidade global. A problemática da conservação da biodiversidade é uma 
das prioridades do país, uma vez que a economia da Guiné-Bissau assenta em grande 
medida na exploração destes recursos. 

Nesse sentido, foi estabelecido um Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SNAP 
– que se destaca por ter um papel de importância crítica. Não só assegura ecossistemas 
saudáveis e funcionais, que contribuem para preservar a diversidade biológica, mas 
fortalece igualmente a resiliência do ambiente e das comunidades humanas face a crise 
ecológica nomeadamente aos efeitos das mudanças climáticas, particularmente em áreas 
vulneráveis, como nos territórios insulares.

O Sistema Nacional das Áreas Protegidas cobre atualmente 26,3% do território 
nacional. Dentre estes espaços protegidos da Guiné-Bissau encontram-se: a região de 
Bolama-Bijagós, reconhecida pela UNESCO, em 1996, uma Reserva da Biosfera que in-

tegra dois Parques Nacionais (Parque Nacional de Orango e Parque Nacional Marinho 
João Vieira e Poilão) e uma Área Marinha Protegida Comunitária (Área Marinha Pro-
tegida Comunitária das ilhas Urok). Para além destas áreas protegidas insulares o SNAP 
integra ainda o Parque Natural das Lagoas de Cufada, o Parque Natural de Cantanhez, o 
Parque Natural dos Tarrafes de Rio Cacheu e o Complexo de Áreas Protegidas Terres-
tres Dulombi-Boé-Tchétché.

O modelo de governação destes espaços baseia-se numa filosofia que se consubs-
tanciam nos princípios “parques com a população e para a população”, de modo a 
permitir a conservação dos recursos naturais e uma gestão sustentada e participativa, 
visando beneficiar em primeiro lugar as comunidades mais próximas destes espaços 
de conciliação da conservação da biodiversidade e os propósitos de um desenvolvi-
mento humano sustentável. 

A Guiné-Bissau apresenta-se assim como um ponto capital, enquanto local de 
acolhimento (invernada e reprodução) para  muitas centenas de milhares de indivíduos 
aves aquáticas e marinhas migradoras, grande parte dos quais nidificantes na Europa ou 
no Ártico e para as tartarugas marinhas, cujas populações reprodutoras encontram nas 
praias do litoral do país sítios calmos, para a sua nidificação, especialmente as tartaru-
gas-verdes e as tartarugas-olivas.

Neste rico panorama, o Parque Nacional Marinho de João Vieira e Poilão – PNM-
JVP – parte do SNAP, tem sido, ao longo dos anos, um rico laboratório de desenvol-
vimento de processos de pesquisa e de produção de conhecimento que contribui para 
maior compreensão sobre as espécies, os seus habitats e comportamentos.

Situado na parte mais meri¬dional do Arquipélago dos Bijagós, o PNMJVP, tem 
uma superfície de 49.500 hectares, destes quase 95% correspondem a áreas marinhas, 
sendo que os restantes cerca de 5% correspon¬dem a terras permanentemente emersas. 

Este parque marinho foi oficialmente criado por Decreto em 2000 (Decreto 
6-A/2000) e inclui quatro ilhas principais, nomeadamente, João Vieira, Cavalos, Meio e 
Poilão e alguns pequenos ilhéus e bancos de areia. A pequena ilha de Poilão, com cerca 
de 2 km de extensão de praia, tem o estatuto de ilha sagrado pelas comunidades tradi-
cionais. Trata-se da joia do Arquipélago dos Bijagós.
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Os benefícios deste espaço de conservação prioritária, vão além-fronteiras, tendo 
sido reconhecido como Reserva da Biosfera em 1996, “Dom à Terra” (Gift to the Earth) 
em 2001, Zona Húmida de importância internacional em 2014 e atualmente está em 
curso o reconhecimento máximo, como Sítio de Património da Humanidade.

O símbolo principal do PNMJVP são as tartarugas-marinhas, tendo sido identificado 
como o maior local de reprodução de tartarugas-verdes Chelonia mydas do país, e da sub-
-região, entre as dez mais importantes a nível mundial. Ela recebe anualmente um espetá-
culo do mundo natural: milhares de gigantes tartarugas marinhas emergem do mar, para 
completarem o seu ciclo-de-vida com a postura dos ovos que serão a geração futura!

Com foco nesta espécie emblemática e/ou guarda-chuva, há vários anos, com o 
apoio de vários parceiros nacionais e internacionais, e com a participação das comu-
nidades locais, tem-se realizado esforços no domínio da investigação científica sobre a 
biodiversidade rara e ameaçada, aumentando o conhecimento sobre o efetivo e a ten-
dência populacional, a  ecologia, comportamento e migração, com o objetivo de pro-
teger e monitorizar um dos principais valores da biodiversidade da Guiné-Bissau e as 
prioridades de conservação ao nível nacional e internacional, direcionada na produção 
e disponibilização de informações científicas, com o objectivo de apoiar no estabeleci-
mento de prioridades de ação. 

Com base em conhecimentos fiáveis e sólidos sobre os valores biológicos, ecológi-
cos, culturais e socioeconómicos, mas também sobre as interações com as zonas cir-
cundantes e as ameaças, as áreas protegidas são geridas de forma eficiente e equitativa. 
Um dos desafios da gestão das áreas protegidas e das zonas de conservação é justamente 
garantir a disponibilização, valorização e atualização regular dos dados sobre as dife-
rentes vertentes acima referidas, de forma a adaptar as medidas de gestão às constantes 
mudanças de contexto e aos desafios emergentes.

A investigação científica é um dos pilares fundamentais da gestão sustentável de 
espaços e recursos naturais e representa uma aposta do Estado da Guiné-Bissau para a 
governança ambiental. Com base nas informações recolhidas nas últimas duas décadas 
e na bibliografia existente, foi editado o livro “Parque Nacional Marinho João Vieira e 
Poilão – Biodiversidade e Conservação”, que procura, pela primeira vez, compilar o im-
portante acervo de conhecimento adquirido sobre esta joia do Arquipélago dos Bijagós 

O modelo de governação destes es-
paços baseia-se numa filosofia que se 

consubstanciam nos princípios 'parques 
com a população e para a população', 
de modo a permitir a conservação dos 
recursos naturais e uma gestão susten-

tada e participativa
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natureza e cultura

A natureza, em oposição à cultura, é con-
vertida em um espaço vazio de pessoas e 
de ontologias a ser dominado e, por sua 
vez, convertido em um recurso natural 
que pode ser explorado até a exaustão.

flora pereira da silva

centro de estudos sociais/faculdade de economia da universidade de coimbra

que é o Parque Nacional Marinho de João Vieira e Poilão. Trata-se, portanto, um exce-
lente exercício de capitalização e uma ferramenta essencial para melhorar a informações 
sobre a biodiversidade do Parque Nacional Marinho João Vieira e Poilão, as ameaças e 
perspetivas para a gestão eficaz desta área protegida. 

Porque urge preservar este legado,  procura-se sistematizar experiências e trabalhos 
de campo realizados nesta área, bem como realçar a importância de criar mecanismos 
colaboração regionais e internacionais.

A ciência tem um papel fundamental, a construção de novas abordagens aplicadas 
à biologia da conservação tornou-se uma questão de extrema necessidade e urgência. 
A capacidade das instituições públicas e privadas depende da geração das informações 
científicas, assim como da adoção de protocolos que levem em conta o contexto socio-
político, o elevado número de espécies tropicais e a necessidade de estabelecimento de 
metas objetivas de ação. 

É importante definir estratégias nacionais para a conservação da biodiversidade 
ameaçada através de um processo inclusivo e participativo, integrando a contribuição 
de todos os atores envolvidos. E assim aumentar substancialmente os esforços para 
frear a extinção das espécies e a destruição dos seus habitats. 

No livro agora editado, repartido em 14 capítulos, que abordam uma variedade de 
temáticas, apresenta-se de forma metodológica os valores ecológicos, biológicos, so-
cioeconómicos e culturais, bem como as comunidades humanas do parque, mas também 
as principais ameaças que pesam sobre esta área protegida. 

De forma geral, as pesquisas levadas a cabo no PNMJVP ao longo das últimas déca-
das contribuem de forma decisiva na consolidação da gestão ambiental do Parque e do 
país, com base em conhecimentos fiáveis e sólidos e são um importante contributo para 
a conservação do arquipélago dos Bijagós, um local icónico e prioritário na África Oci-
dental, em prol da promoção de bem-estar das suas comunidades através da promoção 
da visão de sustentabilidade em prol das gerações presentes e futuras. 

Saber e circunstâncias
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da euromodernidade como gatilho de formação de uma narrativa ambiental e climática 
globalizada, sobretudo no campo de desenvolvimento. 

 

Biblioteca colonial: separação do meio ambiente e 
humanidade como ferramenta de hierarquização

“Natureza é talvez a palavra mais complexa da língua”, é assim que Raymond 
Williams, em seu livro Palavras-chave, um vocabulário de cultura e sociedade, começa a des-
crição sobre seu significado. A dicotomia aqui colocada em questão aparece já na definição 
inicial do termo: natureza seria a força inerente que dirige “o mundo ou os seres humanos 
ou ambos”; ou o próprio mundo material, “incluindo ou não os seres humanos” (1983: 
219). O pertencimento do homem à natureza é explicitamente tensionado e o nosso per-
tencimento ao meio ambiente fica em aberto na definição. 

As ciências sociais modernas herdam dos filósofos pós-platônicos e teólogos cristãos 
a ideia dos humanos fundamentalmente e qualitativamente separados e acima da natu-
reza (Bone e Inglis, 2006: 275) e a modernidade europeia capitalista se funda na ode do 
poder da humanidade de controlar e subjugar a natureza questão. Herder (1784-91 apud 
Williams, 1983: 89) em sua obra Ideas on the Philosophy of the History of Mankind denun-
cia a noção de cultura pensada na Europa no século XVIII como “um insulto flagrante à 
majestade da Natureza”: cultura aliada à ideia de civilização seria uma abstração enganosa 
com a sugestão implícita de que há um processo de autodesenvolvimento histórico da 
sociedade de modo unilinear, cujo ponto alto e resultado final é a cultura europeia. Ao 
propor uma história universal e a noção hegemônica e homogeneizante de cultura em 
contraponto à natureza, os fins europeus eram para além da afirmação e criação dessa 
identidade soberana, o de subjugação e dominação dos quatro cantos do mundo.

Na história ambiental, meio ambiente é visto como um recurso e objeto de apropria-
ção antrópica. Fazem parte dessa visão eurocêntrica tanto a concepção idílica e estetizante 
do mundo natural, apresentando-o como um lugar desprovido de saberes e de seres que o 

Da euromodernidade à uma narrativa ambiental 
globalizada: dicotomização como forma de transfor-
mação do meio ambiente em recurso

Na linha do tempo da biblioteca colonial, o olhar para o meio ambiente por par-
te das disciplinas sociais não foi preceito. Quando o tema não está invisibilizado, de 
modo geral, há a presença de uma forte lente dicotômica entre humanidade/meio 
ambiente e cultura/natureza. A própria palavra environment e environnement, ‘meio 
ambiente' em inglês e francês respectivamente, evidencia a contraposição: significa 
aquilo que está no entorno, colocando a humanidade como centro e o restante como 
o espaço que o circunscreve. Estabelecida sobretudo pelas ideias universalistas da mo-
dernidade europeia, a separação que dá à natureza esse lugar do “outro” se constitui 
como uma ferramenta de hierarquização. O humano, como um ser não pertencente à 
natureza, estaria assim acima dela. 

A natureza, em oposição à cultura, é convertida em um espaço vazio de pessoas 
e de ontologias a ser dominado e, por sua vez, convertido em um recurso natural que 
pode ser explorado até a exaustão. Essa linha divisória também abrange os povos que 
se colocam em pé́ de igualdade com a natureza, sugerindo que esses não “criam cultu-
ra” tampouco se organizam como civilização sendo assim taxados como “primitivos”, 
“selvagens”, ‘indígenas” e “bárbaros”. A modernidade europeia exclui a conexão entre 
homem e natureza, para assim poder se apropriar dos seus bens naturais e dominar os 
povos que os protegem. No quadro da criação do conceito de cultura, da invenção da 
própria natureza e da segregação do ambiente, a afirmação de identidade euromoderna 
deu o tom para o movimento de separação entre homem e seu meio. 

As ciências sociais e humanas, inclusive a crítica pós-colonial, ainda estão longe de 
uma problematização ideal dessas questões e de suas implicações, sobretudo em relação 
ao entendimento ontológico da mudança climática que temos à frente, e as organiza-
ções e mecanismos internacionais de sustentabilidade tampouco - seguem reproduzindo 
e fortalecendo essa dicotomia. Analiso aqui tal processo de separação e dicotomização 
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Universos desagregados: da dicotomia para a ideia 
de desenvolvimento sustentável

As mesmas contradições estão refletidas no campo da esfera da política ambiental. 
De um lado, a forte presença de uma biblioteca colonial ambiental como fonte primária 
de inspiração e, do outro, as axiomáticas mudanças climáticas e o começo de um entendi-
mento global sobre a finitude dos “recursos naturais” em cima do qual a Modernidade se 
desenvolveu. A primeira guinada que veremos no discurso global político, apesar de não 
deixar de objetificar a natureza, a retira do lugar de indiferença e passividade. Quando o 
quebra-cabeça do desenvolvimento e de suas consequências na terra começou a ser mon-
tado, percebeu-se que os problemas enfrentados pelos países não eram peças desconexas. 
Começam a sair da marginalidade e são incorporadas aos fóruns internacionais as noções 
de sustentabilidade, que entram no debate de convenções como a Conferência da Biosfera 
da Unesco, em 1968, e a Conferência de Washington, de 1968, sobre os Aspectos Ecológi-
cos do Desenvolvimento Internacional. 

O conceito, hoje dominante na agenda internacional, de desenvolvimento sustentá-
vel, nasceu em 1972, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, 
conhecida como Conferência de Estocolmo, organizada pelo Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (PNUMA), que colocou pela primeira vez na agenda de todos os 
países-membros das Nações Unidas a questão ambiental. Apesar de o meio ambiente sem-
pre ter sido essencial para a sobrevivência humana, foi nesse evento que as preocupações 
com um mundo e um estilo de vida mais sustentável ganharam dimensões internacionais 
- em outras palavras, começaram a fazer cócegas na máquina da Modernidade.

Em 1987, no lançamento do Relatório Brundtland: Nosso futuro comum, preparado pela 
Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, se formalizou a ideia de 
desenvolvimento sustentável, definido como conceito sistêmico que incorpora os aspec-
tos de um sistema de consumo em massa, mas no qual a preocupação com a natureza, via 
de extração de matéria-prima para suprir esse consumo, é máxima (CMMD, 1991). O 
conceito ganhou progressivamente mais força a partir de uma reunião da União Inter-
nacional para a Conservação da Natureza (IUCN), de 1986, que contribuiu para as bases 

habitam de forma ativa e produtiva, quanto a concepção do rural como lugar secundário 
para o “desenvolvimento” (Ortega Santos e Olivieri, 2017: 32). Esse nivelamento entre 
homem e meio, ajudaria a justificar e intensificar, na narrativa Ocidental, as apropria-
ções e violência da Modernidade e do Colonialismo. Ao separar o humano como um ser 
não pertencente à natureza, mas, sim, acima dela, com base na noção de civilização, dá-
-se origem às hierarquias entre as pessoas e os espaços no mundo e constrói-se um local 
inventado do ser superior, especial e civilizado da modernidade europeia. Cria-se a ideia 
do Outro, o que não ‘alcançou’ a linha de chegada da civilização - os seres inferiores que 
se colocam em pé́ de igualdade com a natureza ou por ela são “dominados”, e, por isso, 
aculturados e impotentes de se organizarem como civilização. 

Este Outro, localizado no lado de lá da linha abissal, seria entendido como sub-hu-
mano, com pouco ou nenhum conhecimento valioso, não digno da noção europeia de 
cidadania e nem aos direitos individuais nela contidos. A separação das entidades cultu-
ra/sociedade e natureza/meio ambiente se trata de uma posição da Europa para o resto 
do mundo como uma contestação radical a outras epistemologias e ontologias, que 
enxergam uma única unidade dessas entidades. Uma metodologia latente para silenciar 
e subalternizar outras cosmologias, outros saberes e outras concepções de mundo (Me-
neses, 2020: 51-53). 

Santos, Meneses e Nunes (2004: 26-29) ressaltam que a noção de natureza foi cons-
truída como algo exterior à sociedade, obedecendo às exigências de um sistema econô-
mico mundial baseado na exploração intensiva dos bens naturais: “Se o selvagem é, por 
excelência, o lugar da inferioridade, a natureza é, por excelência, o lugar da exterioridade. 
Mas, como o que é exterior não pertence e o que não pertence não é reconhecido como 
igual, o lugar de exterioridade é também um lugar de inferioridade”. Dar à natureza esse 
lugar do Outro, do selvagem e do que deve ser domesticado, é um modo de legitimar sua 
objetificação, a transfigurando um espaço a ser possuído e indefinidamente explorado.
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O meio ambiente do Sul é tido como patri-
mônio global, que deve ser protegido por 
todos, lei que, no entanto, não é aplicada 
com o mesmo rigor quando se trata dos 
'recursos naturais' dos países do Norte. 

freepik

do Relatório Brundtland (1987), na Conferência do Rio (1992), na Conferência de Kyoto 
(1997), na Conferência de Johanesburgo (2002) e na Rio+20 (2012). 

Embora o meio ambiente seja trazido para o debate global nesse período, dentro da 
miríade do cardápio de conceitos socioambientais debatidos, o principal e mais aceito 
pelos Estados-nação contemporâneos, é o de “desenvolvimento sustentável”, que traz 
embutida a mesma dicotomia entre humanidade e natureza, enxergando-a como um 
recurso para o consumo de massa (mesmo que controlado). Ao não abrir mão da áxis do 
desenvolvimento, ignora que o sistema atual capitalista enfrentará os limites ecológicos 
do planeta para sua própria existência. O fato de que a principal agenda internacional de 
meio ambiente seja guiada pelo “desenvolvimento sustentável” escancara determinadas 
estruturas de dominação.

Usa-se o discurso socioambiental na indústria da cooperação internacional, assim 
como nas discussões sobre desenvolvimento, para validação de políticas e programas 
nascidos no Norte Global e para legitimação da presença de agências e organizações in-
ternacionais no Sul Global. Não são raros os projetos de estruturas de poder verticaliza-
das sem a participação dos chamados “beneficiários” – que só aprofundam a pobreza da 
população e colaboram com a destruição do meio ambiente. Nessa agenda global, o meio 
ambiente do Sul é tido como patrimônio global, que deve ser protegido por todos, lei que, 
no entanto, não é aplicada com o mesmo rigor quando se trata dos “recursos naturais” dos 
países do Norte. 

O desenvolvimento sustentável, como conceito ambiental mais influente e afluente 
no discurso da globalização, prescreve e legitima uma ideologia, sendo mais um meca-
nismo de dominação intelectual e política do que um instrumento de redução da pobreza 
ou um projeto de sustentabilidade. Promove uma aliança entre movimentos ambientais e 
democráticos globais com o movimento neoliberal de livre mercado e é usado como refe-
rência para a alocação de fundos em projetos e programas de base e locais que sigam sua 
lógica, sobretudo aqueles frutos de tratados internacionais e de ajuda financeira bilateral e 
multilateral para projetos ambientais (Logan; Moseley, 2004; Logan, 2004). 

Ao analisar a operação da noção de desenvolvimento sustentável para o continente 
africano, Logan (2004: 18) observa que essa ‘metanarrativa’ passa a dar o tom e coman-
dar a lógica da práxis de políticas públicas nacionais, gestão de recursos, democratização, 
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emancipação da comunidade, redução da pobreza e direitos humanos – sendo também o 
barômetro pela qual essas práticas serão julgadas. Disseminada por academia, mídia e ins-
tituições, se tornou um guarda-chuva das abordagens ambientais, no entanto, o discurso 
evita qualquer reflexão sobre políticas de poder e procurar analisar microssituações locais 
e regionais, desviando o olhar dos contextos internacionais e macropolíticos, e ignorando 
que as questões ambientais locais não existem como uma bolha, mas estão intimamente 
ligadas às economias políticas nacionais, regionais e globais. A prática não é diferente nos 
outros territórios do Sul Global. 

Mesmo quando bem-intencionados, o autor argumenta que falta coragem aos pro-
gramas e às políticas de desenvolvimento sustentável para endereçar na prática o cerne 
dos problemas, os quais estão, em teoria, destinados a combater. A desigualdade comer-
cial, o desequilíbrio de poder político e a transferência homogeneizante de práticas e 
soluções continuam a ser realidades marginalizadas ou ignoradas. Isso faz com que tais 
programas, ao tentar implementar projetos de desenvolvimento sustentável e de com-
bate à pobreza, sem refletir ou inferir sobre suas amarras macropolíticas, reforcem o 
sistema neoliberal ao qual estão vinculados e os problemas adjuntos a ele. 

As práticas de políticas nacionais e internacionais ambientais não ficam isentas das 
mesmas fragilidades e ausências das disciplinas sociais. Um campo, na verdade, alimen-
ta o outro, reproduzindo e reforçando a noção geminada que domina o pensamento 
Ocidental. O epistemicídio (Grosfoguel, 2016 e Santos 2010) das experiências que ca-
minham em sentidos contrários a essa noção linear e o ignorar das epistemologias do 
Sul (Santos 2010) nas questões relacionadas à sustentabilidade continuam afetando e 
intensificando a agressão à natureza do Norte sobre o Sul, não apenas no contexto de 
mercado, como no próprio contexto da governança socioambiental - e acentuando a 
dicotomização que separa humanidade e natureza, assim como a violência e hierarqui-
zação por ela implicadas. 

O desmembramento é político e, no cenário socioambiental internacional, reforça 
o poder dos cientistas, incluindo ambientalistas e ecologistas, sobretudo aqueles den-
tro da lógica ocidental, de falar pela Natureza, e deslegitima, silencia e ventriloquia os 
Outros, os chamados leigos, assim como as entidades não humanas (Latour, 2004). Os 
portadores de outras éticas ambientais são desvalorizados e seus métodos de conserva-

ção ignorados, em um contínuo processo violento de intervenção política e epistemoló-
gica: “‘fazedores de chuva’, os ‘herbalistas’, os ‘curandeiros tradicionais’, ou os ‘guardiões 
das florestas’ são substituídas pelos chamados especialistas, como ‘biólogos marinhos’, 
‘climatologistas’, ‘botânicos’ etc.” (Chibvongodze apud Menezes, 2020: 63). 

Há no Norte Global uma produção extensa de literatura sobre os problemas do 
Sul relativo às questões ambientais, que ecoa a biblioteca colonial, circunscrevendo a 
autonomia dos bens naturais, restringindo as alternativas ao desenvolvimento e mi-
nando soberanias nacionais (Logan e Moseley, 2004). Essa produção costuma reforçar 
três hipóteses: (i) crescimento populacional é a causa dos problemas ambientais; (ii) é 
impossível reduzir a pobreza sem controle de natalidade; e (iii) o combate da pobreza é 
o caminho para preservar o meio ambiente, mas a preservação do meio ambiente não é 
um meio de combate à pobreza. 

Não é feita nenhuma distinção entre causas imediatas (que podem acabar abarcando 
pobreza e a fome) e causas basilares (desigualdades estruturais em nível global e local) 
da degradação e da insustentabilidade ambiental. Exemplos práticos de intervenções 
injustificadas, baseados nessa literatura, não faltam. Um caso emblemático foi a des-
coberta, após uma revisão literária detalhada, de que os dados usados como pretexto 
para projetos de intervenção internacional em Gana e Costa do Marfim, que previam o 
colapso ambiental dos países, não traziam evidências suficientes de que a região havia 
sofrido perdas florestais. Pelo contrário, mostravam a possibilidade de que a presença 
de aglomerados de árvores significava o avanço da floresta, plantada e preservada pela 
população local (Broch-Due, 2000). Os povos que estavam sendo acusados por sua de-
gradação seriam na verdade os principais responsáveis pela proteção do meio e da terra, 
assim como de sua restauração. 

Em outro caso, mais recente, vemos uma narrativa distorcida sobre a presença dos 
fogos em Angola ganhar escala e importância na agenda nacional, em 2019, no mesmo 
período em que as queimadas amazônicas se espalhavam pela mídia mundial. Uma ima-
gem captada pela Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa) colocou Angola no foco, 
apontando 6.902 ocorrências de fogo em 48 horas, enquanto, no mesmo período, o 
Brasil registrou 2.127. As narrativas sobre os acontecimentos focaram na culpabilização 
rasa das populações rurais e mais pobres, sem qualquer avaliação do macro contexto das 
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queimadas: não foram discutidas as importantes diferenças entre os biomas e a anorma-
lidade ou não da presença de focos do fogo, não foi discutida a presença ascendente do 
agronegócio de larga escala no país, tampouco foi feita uma avaliação sistêmica da histó-
ria política e ambiental da região. 

Os exemplos substanciam a produção e reprodução de uma visão vaga e globali-
zante da natureza e da pobreza, assim como denunciam interpretações ocidentais dos 
problemas ecológicos, muitas vezes, amplamente desconectadas das realidades locais 
(Broch-Due, 2000). Baseiam-se ainda na falsa premissa de que a narrativa da susten-
tabilidade é imparcial, e uma “grande narrativa ambiental” segue existindo para que os 
conceitos não precisem ser problematizados, questionados ou adaptados à realidade 
divergente daquela de quem os criou. Na Academia e no mundo empírico onde essas 
ideias são reproduzidas e implementadas, implícita e explicitamente, impera uma noção 
global e imperialista de meio ambiente, que reforça, apenas de modo repaginado, as 
mesmas distorções e ausências do sistema binário colonial. Aliado a isso, a autoafirma-
ção da identidade euromoderna complemente este ordenamento das práticas ecológicas 
contemporâneas. A linha de chegada do desenvolvimento sustentável, o modelo am-
biental a ser seguido, as referências (práticas e literárias) de preservação e conservação: 
tudo está no Norte Global e para lá que os caminhos hegemônicos na agenda ambiental 
tentam “heroicamente levar o restante do mundo”. A biblioteca colonial ambiental, 
sustentada na desconexão entre natureza e cultura dá o tom para as disciplinas sociais e 
humanas e segue refletida na prática ambiental globalizada. 

Concluo, no entanto, sugerindo que na contramão deste movimento secular, a 
dilatação da crise ambiental, exposta pelo desequilíbrio climático e suas consequências 
distópicas - tanto as previstas quanto as já em voga - tem pressionado os sistemas de 
governança e políticas públicas ambientais assim como os campos sociais e humanos a 
uma revisão das fronteiras entre a humanidade e o meio ambiente e das noções antago-
nistas de cultura e natureza. Neste contexto, avalia-se a possibilidade que, na iminên-
cia de um possível início do fim do mundo, o discurso ambiental e social dominante 
estejam vivendo uma espécie de ‘(re)conexão na crise’, sendo o desastre climático um 
estopim para o início de um movimento de afinidade e empatia entre universos histori-
camente desagregados e rivalizados.

Mesmo que de maneira tímida e ainda longe de uma problematização ideal, come-
çam a surgir fraturas pontuais nas práticas acadêmicas ancoradas na Modernidade e 
no discurso ambiental hegemônico. A última década foi sintomática. Com as questões 
climáticas provocando reflexões ontológicas sobre a agência humana (Chakrabarty, 
2012, Haraway, 2016 e Malm and Moore) e exacerbando como as estruturas históricas 
de poder provocaram e continuam provocando impactos ambientais diretos, a acade-
mia, ainda que em pequenos retalhos, tem começado a romper esse padrão de ausências 
ou de dualidade, procurando ressituar a relação cultura/natureza e humanidade/meio 
ambiente. Vemos movimentos como as humanidades ambientais, a ecologia política, e 
novas vertentes da antropologia ambiental ganhando força. Do Antropoceno à ecocrí-
tica: é possível notar uma crescente necessidade de se revisitar e explicar a história, os 
estudos culturais, artes e literatura do ponto de vista ambiental. O que antes já existia, 
mas de modo granular, parece estar ganhando corpo e talvez procurando construir e 
fixar novas bases que sejam suficientemente maciças para o repensar das identidades e 
das narrativas ambientais contemporâneas. 
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O coração de uma cidade tornou-se a sua vergonha.

O rio Pasig, outrora o centro económico de Manila, é agora o reflexo de uma 
sociedade extremamente desigual, na qual 21,6% da população vive abaixo do limiar de 
pobreza, numa luta diária contra a poluição.

Desesperados por trabalho, muitos filipinos viram em Manila a solução. Traídos 
pelos seus sonhos, muitos acabaram a viver em construções ilegais junto ao rio. O lixo 
doméstico e os constantes despejos industriais transformaram o rio Pasig num esgoto.

Negligenciado durante demasiado tempo, o rio Pasig foi considerado biologica-
mente morto na década de 1990.

Hoje, construções frágeis feitas para acolher vidas frágeis não são mais do que 
madeira cravada em águas extremamente poluídas.

É um exemplo do caminho perigoso que a humanidade percorre quando as neces-
sidades básicas humanas e o meio ambiente são ignorados.



117

Viver entre o que é deixado para trás

Modos de ver



119

Viver entre o que é deixado para trás

Modos de ver



121

Viver entre o que é deixado para trás

Modos de ver

© mário cruz



123

Viver entre o que é deixado para trás

Modos de ver



125

Viver entre o que é deixado para trás

Modos de ver



Narrativas



Há uma mobilização
rural pelos direitos
das mulheres no inte-
rior da Guiné-Bissau
texto e fotos de vanessa rodrigues

Narrativas

No final da Avenida Domin-
gos Ramos, no centro de Bissau, há 
um mercado diário a céu aberto. Na 
esquina com a rua Vitorino Costa, a 
mulher de lenço roxo no cabelo está 
a vender castanha de cajú, jacatus, 
grãos que parecem veludo vermelho, 
fole, mariscos e cabaceira. A maioria 
que aqui está são mulheres. Chega-
ram antes das 7h30. Algumas têm 
filhos ao colo, outras nas costas.

>

Em dezembro de 2021, quando 
estive na capital guineense para uma 
formação, observava esta dinâmica 
diariamente: De onde vêm? Como 
chegam aos produtos? Cultivam? 
Como vivem? O que as preocupa? 
Só que a urgência da reportagem, 
nem sempre se alinha com o tempo 
dilatado necessário da escuta dos 
lugares e suas gentes. 

É premissa da agenda global 
que as mulheres e as raparigas são 
dos grupos mais afetados pelas alte-
rações climáticas e é prioridade in-
tegrá-las na construção e na imple-
mentação das ações sobre o clima. 
Além disso, sugere-nos um relatório 
de 2019 da ONU, quer a nível local, 
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quer a nível regional, “a participação 
das mulheres na gestão dos recursos 
naturais está relacionada com uma 
melhor governação e com uma mais 
eficiente conservação de recursos”.

Eis alguns factos relevantes so-
bre o assunto na Guiné-Bissau. Por 
um lado, nas comunidades rurais são 
as mulheres que asseguram a produ-
ção alimentar e, por isso, quem mais 
investe em segurança alimentar e 
nutricional das famílias. Além disso, 
são guardiãs na valorização dos 
produtos e saberes da biodiversida-
de. Contudo, o seu direito à terra é 
limitado devido a leis e práticas con-
suetudinárias que as discriminam. 

Depois, são também elas e as 
meninas que garantem o forneci-
mento de água e energia doméstica 
às famílias. Só que o acesso a esses 
recursos são extremamente limi-
tados, aumentando as suas cargas 
laborais não remuneradas, relativa-
mente aos homens, impactando no 
insucesso escolar.



da Paz”, que começou como pro-
jeto-piloto em 2018 em Cacheu, 
Bafatá e Oio, a partir de um estudo 
de base e diagnóstico participativo 
nas comunidades de leste e norte 
da Guiné-Bissau. A problemática 
transversal é: por razões culturais de 
opressão patriarcal, há dificuldades 
de as mulheres participarem nos 
processos de decisão nas tabancas, a 
nível doméstico e nacional. 

No passado, este projeto apoia-
do pelo Programa Alimentar Mun-
dial e pelo Fundo de Consolidação 
da Paz das nações unidas, formou 
já 2 mil mulheres dessas 3 regiões, 
capacitando para uma maior parti-
cipação no processo decisório e na 
consolidação da paz, através de te-
mas como direito e acesso à justiça; 
gestão económica de recursos; orga-
nização e liderança feminina; gestão 
de conflitos e mobilização e advoca-
cia. Mais recentemente, estendeu-se 
para as regiões de Quinara, Tombali 
e Bolama-Bijagós, envolvendo mais 
3 mil mulheres. 

Saímos de carro às 6h de Bissau 
no dia 11 de dezembro em direção a 
sul. São cerca de 5h até Buba, capital 
da região de Quinara, onde pernoi-
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Neste contexto, a organização 
não governamental (ONG) gui-
neense Tiniguena tem um trabalho 
comprometido com estas mulheres, 
tentando contribuir para alterar 
esse cenário, apostando na capaci-
tação e incidido na agroecologia, 
introduzindo novas técnicas, face a 
novas problemáticas como a ques-
tão das mudanças climáticas.

Por isso, a primeira mensa-
gem que enviei foi para o Miguel de 
Barros, atual diretor executivo dessa 
ONG. Ele envia-me os contactos de 
Erikson Mendonça, coordenador da 
área de direitos comunitários e de 
Nélson Tavares, engenheiro agró-
nomo e coordenador do projeto de 
compras locais e resiliência agrícola. 
“Vai haver uma formação para mu-
lheres em Fulacunda este fim de se-
mana e podes viajar com o Edivaldo 
que vai levar uma das formadoras”, 
indica Nélson Tavares já no final da 
entrevista. 

Trata-se da ação “Mulheres 
Rurais, Garantes da Produção, 
Segura nos Direitos e Consolidação 

tamos. No dia seguinte, às 7h30, 
estamos já no mercado de Buba. As 
dezenas de vendedoras são todas mu-
lheres. Têm filhos ao colo. Há filhos a 
ajudar a vender. Vende-se peixe seco, 
batata, inhame, limões, tomates. 

Uma hora depois, entramos na 
estrada de terra batida, com textura 
seca cor-de-tijolo, contemplando 
“o sereno” a nublar o horizonte e a 
banhar a vegetação cerrada. Pas-
sam meninas e mulheres a carregar 
água. Há crianças a brincar no meio 
da vegetação. Passamos por várias 
tabancas. Cerca de duas horas de-
pois, alcançamos N’bassa, perto de 
Fulacunda. 

À chegada, algumas mulheres 
recebem-nos antes de a formação 
começar. Dançam e cantam. Desa-
fiam a dançar e desafiam a cantar. 
Sentam-se depois em círculo. Conto 
cerca de cem. Todas trabalham a 
terra: há viúvas, solteiras, mas quase 
todas estão casadas.

Lá no meio, está a formadora 
Sábado Vaz, assistente de reforço de 
capacidade de género da Tinigue-
na e, atualmente, mobilizadora de 
coletivos das mulheres rurais para 
salvaguarda dos seus direitos. Fala 

crioulo, fula, mandinga e biafada. Ao 
fim de 30 anos engajada nos proces-
sos de governança participativa, está 
otimista com as respostas das mu-
lheres sobre o impacto do projeto.

Ao todo, serão cerca de 7 mil 
mulheres capacitadas. Num país 
com cerca de 2 milhões de habi-
tantes, é uma semente importante 
de mudança social e que emerge de 
dentro das comunidades. Por isso, 
Sábado acredita que está em curso 
uma mobilização rural pelos direitos 
das mulheres inédita, porque já vê 
alterações nos discursos e ações de 
algumas mulheres. 

Acautela que as mudanças 
demoram tempo, que são “parte de 
um processo”. Mas sublinha, entu-
siasticamente: “É como uma peque-
na revolução que elas estão a fazer 
nas suas tabancas e agora já não há 
forma de nos pararem”.
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Vale, no fim de um ciclo de produ-
ção de energias fósseis.

No dia 25 de Abril, a Vale con-
cluiu o processo de transmissão da 
operação de Moatize e do Corredor 
Logístico de Nacala para a indiana 
Vulcan Resources. A saída da Vale 
não deixa saudades para a popula-
ção. Pelo contrário, deixa um turbi-
lhão de lamentações de um povo que 
se sente enganado e marginalizado 
na exploração de carvão. As expec-
tativas populares com a chegada da 
multinacional não passaram disso 
mesmo: expectativas. 

A empresa deixa famílias 
desenraizadas e até desestruturadas 
por causa de deslocações forçadas, 
além da destruição de ecossistemas e 
meios de subsistência das comunida-
des. Quando a empresa sai, dezenas 
de pessoas ainda aguardam reassen-
tamento, agora com um futuro ainda 
mais incerto. 

O que os nativos mais ganha-
ram foram as poeiras que lhes pinta-
ram as casas e lhes causaram graves 
doenças respiratórias, as rachas que 
lhes ameaçam ruir as casas, além de 
montes de areia e dos buracos aber-
tos durante a mineração. 

Quando os
mega-projectos
empurram a
população à miséria
texto de armando nhantumbo, 
fotos do jornal savana

Narrativas

Nordino Timba, 43 anos, é 
natural e residente de Moatize, um 
distrito moçambicano rico de car-
vão. Quando a Vale iniciou as suas 
operações, em 2007, naquele distrito 
da província de Tete, parte central 
de Moçambique, Nordino era um 
homem cheio de expectativas, não 
fossem aliciantes as promessas da 
empresa de capitais brasileiros. Mas 
depois de tudo o que viveu, durante 
15 anos, hoje Nordino não podia es-
tar menos nostálgico com a saída da 

O caso da Vale é o retrato fiel 
dos grandes investimentos, em 
Moçambique, que têm estado a 
empobrecer a população, enquan-
to as elites políticas enriquecem 
em alianças com grandes empresas 
que, por sua vez, ficam com aval 
para atropelar a legislação e violar 
os direitos das comunidades, com 
impunidade garantida.

“Há poeira até dentro de casa”

Nordino Timba é uma das 
vítimas desse modelo extractivista 
pouco preocupado com o bem-estar 
das comunidades locais. Quando 
lhe peço para falar da saída da Vale, 
Nordino começa por dizer que está 
confuso porque a empresa ainda 
tem pendentes com a comunidade. 
De resto, diz que não viu benefí-
cios dos 15 anos em que a empresa 
esteve a operar em Moatize.

>
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Nordino era oleiro desde 1998, 
mas, com a chegada da Vale, teve de 
parar porque a terra onde desenvol-
via as suas actividades foi-lhe arran-
cada. O homem que antes conseguia 
rendimentos anuais na ordem de 
600 mil meticais graças ao fabrico de 
tijolo queimado, hoje é desemprega-
do, o que tornou difícil sustentar um 
agregado familiar de seis pessoas, 4 
filhos e esposa.

As explosões de dinamites, 
usados pela Vale, no processo de 
mineração, deixaram a casa de Nor-

Pelo contrário, foram prejuízos 
atrás de prejuízos. Nordino é uma 
das pessoas que ainda aguardam por 
“reassentamento”, palavra suave 
para falar do drama das deslocações 
forçadas das comunidades. Vive no 
bairro Primeiro de Maio, a cerca de 
500 metros da mina da Vale, o que 
o torna numa das principais vítimas 
das operações mineiras. “Gostaria 
de ser reassentado”, é o seu pedido 
de há mais de uma década, nunca 
atendido pela Vale, até que a empre-
sa partiu.

Narrativas

dino, tipo 3, com uma “racha gran-
de” – como lhe chama – tal como as 
demais casas de Moatize. “As casas 
estão a cair”, lamenta.

As detonações da Vale, nas suas 
minas a céu aberto – o que é contrá-
rio às melhores práticas no sector 
– também espalharam poeira por 
Moatize. Outras poeiras são expeli-
das pelo manuseamento de carvão 
nos dois Portos Secos de Motize, o 
da Vale e outro da Jindal, a empresa 
indiana que também explora miné-
rios em Tete.

Nordino confirma estar tudo 
empoeirado:“Há poeira até dentro de 
casa”, enfatiza, sem exageros, ele que 
vive numa terra em que nenhuma 
cor sobrevive ao castanho da poeira. 
Sem alternativas, até os alimentos, 
“só lavarmos para minimizar”, as 
poeiras, explica.

Por isso, além das rachas na 
casa, Nordino também ganhou, da 
Vale, uma tosse que não lhe larga. 
“Temos doenças respiratórias que 
não tínhamos antes da chegada da 
Vale”, queixa-se. É com nostalgia 
que lembra que, “antigamente, vivía-
mos bem, mas, agora, estamos mal, 
vivemos com problemas há 15 anos”.

O activismo de Nordino pelo 
respeito das comunidades abran-
gidas pelas operações da Vale 
custou-lhe prisão, sob o epíteto de 
ser instigador de revolta popular 
contra a empresa. A sua prisão, pela 
polícia moçambicana, foi patrocina-
da pelo próprio Governo distrital. 
“O Governo põe mão à frente da 
Vale”, observa.

A história de Nordino Timba 
não é só sua. É a de dezenas de ou-
tras vítimas de mega-projectos que 
empurram as populações à pobreza, 
enquanto enriquecem as elites liga-
das ao partido que governa o país 
desde a independência de 1975.



Palavras mágicas
para viajar
texto e fotos de sofia guedes vaz
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Fui a Glasgow, à COP 26, de bici-
cleta em outubro de 2021. Não porque 
seja uma grande ciclista, mas porque 
adoro aventuras e pedalar até uma 
conferência sobre alterações climáti-
cas é um privilégio. Foi uma viagem 
interior, cénica e de endurance. Gosto 
disso. Comecei em Vilar Formoso e fui 
até Santander onde apanhei um ferry 
para Portsmouth, depois foi continuar 
a pedalar até Glasgow, ou quase.

1. Liberdade - Quase no início, 
tirei um tempo para ver Salamanca. 
Passeei pela grandiosa arquitetura 

medieval e religiosa, muitas pessoas 
nas ruas, muitos cafés e bares. Era tudo 
uma agitação. Apercebi-me que tudo o 
que eu queria era voltar para o horizon-
te das estradas sem fim. 

2. Humildade - Pedalei 9 horas 
para chegar a Tordesilhas, aquele nome 
que ouvimos desde sempre. O tratado 
desta pequena cidade banhada pelo 
Douro dividia o mundo. Podemos di-
vidir o mundo? O que nos passou pela 
cabeça?

3. Mar - Cheguei num ferry a Por-
tsmouth e fiquei num Airbnb cuja dona 

era uma winter swimmer. Fiz-me con-
vidada e vi o primeiro dia inglês nascer 
dentro de uma água gelada sem ondas 
numa praia de pedras. Há mar e mar.

4. Diáspora – Marcava sempre o 
hotel ou hostel ou Airbnb de véspera. 
Num dia chuvoso que se foi transfor-
mando num lindo dia cinzento cheguei 
já tarde, e o gerente do hotel, quando 
entrei com a bicicleta disse: “Sofia de 
Oeiras? Bem-vinda. Escolhi-lhe um 
quarto, afastei a mobília, e a bicicleta 
pode ficar consigo”. Era o Celso de Vila 
Franca de Xira, a diáspora a funcionar à 
escala humana.

5. Sorte - Num dia, a certa altura vi 
este sinal e praguejei. Passado um pou-
co, parei, olhei para o mapa e vendo as 
milhas a mais que pedalaria, voltei para 
trás ignorando o sinal. Lindo caminho, 
só para mim durante mais de uma hora, 
um luxo. Imaginei diálogos difíceis, 
mas quando cheguei às obras perguntei 
se podia passar. “Claro”, disseram os 
senhores.
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7. Medo - Num trilho junto aos 
canais, perdi-me, não parava de chover, 
o caminho passou a lama. Parei para 
me orientar, o vento atirou a luva para 
o canal, o mapa não ajudou. Continuei 
a pedalar apesar do medo, com medo, 
parecia que a qualquer momento escor-
regava, caía e ia parar ao canal. Cheguei 
dez horas depois a Manchester.

8. Poesia - Pela primeira vez na 
vida remendei um furo, mas no confor-
to dum quarto. O dia começou tarde, e 
cheguei a Hebdenstall, no altíssimo de 
uma montanha já à noitinha. De manhã 
visitei a campa de Sylvia Plath, que tem 
um lugar no meu imaginário de poesia. 
O Ted insistiu em pôr o seu nome, mas 
ainda hoje há pessoas que tentam apa-
gar o Hughes. A zona era linda e passei 
a manhã a falar com ovelhas. 

9. Horizonte – Dormi e tomei um 
English breakfast num pub com 400 anos 
e viajei no tempo antes de começar o 
dia. Fui por uma linda estrada num 
planalto acidentado e pensei que nem 
só o mar nos dá horizonte. O verde dos 
campos e o azul do céu misturam-se 
nos dias cinzentos e a paisagem fica 
mágica.  
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6. Chuva - Começou uma chu-
vinha que evoluiu para chuva, logo 
temporal com trovoada, e acabou com 
granizo, pedrinhas pequenas a cair, a 
cair. Ainda pedalei duas horas enchar-
cada e molhada e gelada, mas vi uma 
estação e apanhei um comboio para 
Birmingham, e esses últimos 30 mi-
nutos pouparam-me a entrada numa 
grande cidade. Para secar os sapatos 
comprei o jornal mais barato, o Daily 

Mail mas nem o abri, foi diretamente 
para dentro dos sapatos.

10. Objectivo - Não vejo o país 
num ecrã, mas num companheiro 
papel, já gasto de tanto olhar, planear, 
dobrar e desdobrar ao vento e, às vezes, 
à chuva. Vejo as cidades e as estradas 
onde vou e não vou, vejo a topografia 
e a toponímia coloridas e esperava an-
siosamente por este dia: virei o mapa, já 
fiz metade do país.

11. Endurance - Quando penso que 
já testei a minha endurance, vem um 
dia ainda mais difícil. Horas a pedalar 
e andar e pedalar e andar debaixo de 
chuva imparável, vento e nevoeiro 
ficaram registadas no meu logbook. 
Numa paragem de autocarro lá no cimo 
da montanha troquei para roupa seca, 
a única vez que parei, que pude parar. 
Cheguei molhada e fui procurar uma 
lavandaria.

12. Gratidão - Entrei na Escócia. 
Foi uma emoção. Chorei. E depois 
fiquei molhada até aos ossos, pois não 
parou de chover nem um segundo 
até chegar ao hotel. Foram 7 horas de 
chuva contínua. As cheias na Escócia na 
véspera da COP apareceram nas notí-
cias. As alterações climáticas não são 
apenas um tema de discussão, também 
molham aqui e secam acoli. 

13. Humor - Acabei de forma 
caricata. No penúltimo dia, não encon-
trei hotel. A COP esgotou Glasgow e 
arredores. Vi os comboios, mas todos 

estavam cancelados, excepto um às 7 
da manhã, numa cidade a 8 milhas do 
hotel. Era uma desilusão chegar assim 
a Glasgow, mas era o mais sensato e 
comprei o bilhete. Madrugo, chego à 
estação e o comboio também foi cance-
lado, as linhas estavam submersas, foi 
um erro do sistema eu ter conseguido 
comprar o bilhete. Preparei-me mental-
mente para fazer os últimos 100 km em 
mais um dia chuvoso. Era cedo, tinha 
tempo, seria o teste final. Fui à bilhe-
teira para me devolverem o dinheiro, 
e diz a senhora: “Não, vendemos-lhe o 
bilhete, por isso vamos levá-la a Glas-
gow. O táxi está lá fora para a levar”. 
Cheguei a Glasgow pela autoestrada, 
numa carrinha, numa fila de trânsito 
matinal inacreditável. É a vida a troçar 
de mim?

No fim, tudo se resume a gratidão, 
pela vida, pela viagem, pelo privilégio, 
pelo crescimento, pela liberdade (de 
espaço e tempo – sentir os elementos, 
ver paisagens, livre de horários e obri-
gações), pela família, pelos amigos, pelo 
silêncio. De resto, foi só pedalar.
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Fakebook.ECO: 
Desmascarar e combater a 
desinformação ambiental 
no Brasil é um dever moral

não tivessem à sua disposição informação pré-
via sobre a situação ambiental do país 1.

Desde então (2020), a Fakebook.ECO 
(www.fakebook.eco.br) tem desmontado diver-
sos mitos com factos e informação credível e 
apostado na comunicação com o público sobre a 
situação real do país (nomeadamente, através de 
vídeos em português, mas também em inglês, a 
pensar num público internacional). Mitos como 
este – o Brasil é o país que mais preserva no mundo 
– combatem-se com factos – o Brasil é o país que 

1 Pode ser consultado em https://www.fakebook.eco.br/wp-
-content/uploads/2020/06/the-ricardo-salles-fakebook_en-1.pdf

No jazz, os fakebooks são uma espécie de 
guia básico da melodia e dos acordes de deter-
minadas canções, a partir dos quais os músicos 
podem improvisar livremente. Foi a partir 
desta ideia que nasceu o primeiro fakebook, 
promovido pelo Observatório do Clima, a 
Greenpeace e a Climainfo, para desmascarar as 
notícias falsas mais frequentes, promovidas pelo 
governo de Jair Bolsonaro, no Brasil. Produzido 
na preparação da COP25, o documento viria a 
constituir-se como um “roteiro mínimo” para 
jornalistas, membros de organizações da socie-
dade civil e do governo que tivessem, nalgum 
momento, de lidar com o governo brasileiro e 

Inovações

“A Amazónia é uma situação de guerra”, 
diz Werneck, e citando o coordenador de Co-
municação do Observatório do Clima, Cláudio 
Angelo, recorda que a desinformação é uma 
arma política e comporta-se como um lutador 
de Aikido: usa o método do jornalista para dar o 
golpe no jornalista.

mais desmata florestas tropicais no planeta. A 
ideia é mostrar ao país e ao mundo a verdadei-
ra situação, sobretudo agora que está no poder 
um governo negacionista das alterações climá-
ticas e que produz informação falsa (também) 
sobre o clima.

A situação é crítica, como demonstram 
os autores do Fakebook.ECO em inúmeros 
artigos: entre 1985 e 2020, o Brasil perdeu 85 
milhões de hectares de vegetação nativa para 
exploração agropecuária. E só em 2021, o des-
matamento foi 76% maior do que em 2018. É, 
por isso, necessário – e urgente – travar a acção 
deste governo, defende o editor da Fakebook.
ECO, Felipe Werneck.

A Fakebook.ECO, que é uma extensão 
do trabalho levado a cabo pelo Observatório 
do Clima e o Agronitómetro, prepara-se agora 
para a “enxurrada de mentiras durante a cam-
panha eleitoral”, em duas frentes – verificação 
de factos e a desconstrução de mitos, e contam 
para isso com o apoio da Skeptical Science. 
Mas, adverte Felipe Werneck, há um desafio 
que é necessário ultrapassar – chegar às outras 
pessoas que apoiam a agenda negacionista em 
curso e habitam uma espécie de “submundo” na 
internet. É, por isso, um dever moral continuar 
e reforçar este trabalho durante o período elei-
toral que se avizinha, porque, nas palavras do 
editor da Fakebook.ECO, “para além do risco de 
perdemos a Amazónia, há o risco da ditadura”. 
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gráficos



desde que existo fiz surgir 
incontáveis formas de vida. 

algumas desapareceram, outras persistem.

debaixo do meu zelo, este reino sempre será abundante.

tenho o que é necessário para 
dar prosperidade, mas são os mais 

fortes que gozam dela.
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eu não faço nada em vão.

tudo o que crio tem o seu propósito.

coisas simples podem ter um papel enorme.

neste vasto sistema que de mim subsiste.

viktoriya kurmayeva



apesar das minhas reservas invejáveis, também tenho os meus limites.

reduzida a cinzas.
mas sempre terei em mim o que é preciso…

para engendrar um novo começo.

há alturas em que fico devastada.
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a minha natureza é generosa. 

tudo o que tenho dou incondicionalmente. eu sou o que alimento.
tudo me pertence.

ela nutre a minha grandiosidade.

viktoriya kurmayeva
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A Emergência Climática:
o que é que a dívida tem
a ver com isso?

Ilaria Crotti e 
Iolanda Fres-
nillo
2021, Eurodad

A Eurodad é uma rede de 60 or-
ganizações da sociedade civil europeia 
que trabalha as questões do financia-
mento do desenvolvimento. A rede 
procura influenciar, junto dos go-
vernos europeus e de foro de decisão 
internacional, a implementação de 
um conjunto de mudanças sistémi-
cas na atual arquitetura económica e 
financeira.  
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a empréstimos concessionais ou a 
esquemas de alívio da dívida. Para 
a Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre as Alterações Climáti-
cas de 1992, são os Pequenos Estados 
Insulares em Desenvolvimento e os 
Países Menos Avançados aqueles que 
mais necessitam de financiamento 
climático.

- O que significa “financia-

mento climático”? A expressão refe-
re-se ao financiamento internacional 
de apoio à resposta dos países às 
alterações climáticas, nomeadamente 
ao nível da mitigação e da adaptação. 

- Por que é que os países do 

Norte Global devem disponibili-

zar financiamento climático aos 

países do Sul Global? Vários acadé-
micos e movimentos sociais têm utili-
zado a expressão “dívida climática”, 
referindo-se à dívida histórica das 
economias mais poluentes face aos 
países em desenvolvimento. O con-
ceito de dívida climática relaciona-se 
com dinâmicas coloniais e neocolo-
niais e pressupõe uma maior trans-
ferência de recursos do Norte Global 
para o Sul Global, a par de uma res-
tituição ecológica, do fim do modelo 

económico extrativista e da transição 
para modelos de produção, distribui-
ção e consumo mais sustentáveis.

- Porque é que o atual finan-

ciamento climático é problemáti-

co no contexto da crise da dívida? 
De acordo com a OCDE, entre 2013 
e 2019, dois terços do financiamento 
climático público foi disponibiliza-
do através de empréstimos e não de 
subvenções, o que exacerba a crise 
da dívida dos países em desenvolvi-
mento e coloca o ónus financeiro do 
combate às alterações climáticas nos 
países mais vulneráveis.

- Qual o impacto das alte-

rações climáticas e da dívida na 

igualdade de género e nos direitos 

das mulheres? As mulheres e as 
crianças são desproporcionalmente 
afetadas pelas alterações climáticas 
e pelas medidas de austeridade apli-
cadas no rescaldo de uma crise da 
dívida. As mulheres são normalmente 
responsáveis pela produção de ali-
mentos e de energia e pela recolha de 
água. Todas estas práticas são afeta-
das por eventos climáticos extremos 
e pela eliminação ou redução de 
subsídios públicos nos domínios da 

Este relatório de 2021 procura 
explicar a ligação entre a acumulação 
de dívida em países em desenvolvi-
mento e a atual emergência climática. 
O documento divide-se em 9 capítu-
los, que procuram responder a ques-
tões concretas sobre a relação entre 
estes dois fenómenos:

- Qual é a ligação entre dívi-

da e clima? Segundo as autoras, os 
países mais vulneráveis às alterações 
climáticas são obrigados a contrair 
dívida para financiar a adaptação e 
a mitigação climática bem como a 
reconstrução, no rescaldo de eventos 
climáticos extremos. Por outro lado, 
estes países têm de suportar elevados 
custos de financiamento nos merca-
dos devido às suas vulnerabilidades 
climáticas. 

- Quais são os países mais 

afetados pelas alterações climáti-

cas e pelo sobre-endividamento? 
As perdas económicas em percenta-
gem do PIB, derivadas das alterações 
climáticas e do aumento de eventos 
climáticos extremos, são mais sig-
nificativas em países de rendimento 
baixo e médio. Atualmente, os países 
de rendimento médio vulneráveis às 
alterações climáticas não têm acesso 
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alimentação e da energia. Os desas-
tres climáticos agravam igualmente o 
trabalho doméstico não remunerado 
das mulheres nas suas casas e comu-
nidades e exacerbam a violência de 
género.

- Qual o papel dos governos 

e das instituições internacionais 

na resposta às crises da dívida e da 

emergência climática? O relatório 
enumera várias recomendações diri-
gidas aos governos e às instituições 
internacionais, entre as quais destaca-
mos:

- a importância de financiamen-
to climático não gerador de dívida, 
desembolsado maioritariamente atra-
vés de subvenções; 

- a criação de um mecanismo 
automático de suspensão dos paga-
mentos da dívida e da sua restrutu-
ração, envolvendo credores públicos 
e privados, no rescaldo de eventos 
climáticos extremos;

- o envolvimento dos cidadãos 
e das organizações da sociedade civil 
no desenho e na implementação de 
políticas públicas, que garantam uma 
transição justa e inclusiva. 

Financiamento Sustentá-
vel, Setor Privado e 
Transição Justa

João José Fer-
nandes e José 
Luís Monteiro 
(Oikos – Coo-
peração e De-
senvolvimento)
julho 2021

Plataforma Portu-

guesa das ONGD

Na sequência da Presidência 
Portuguesa da União Europeia, que 
tinha no relacionamento com África 
e na transição climática duas das suas 
principais prioridades, a Platafor-
ma Portuguesa das ONGD editou o 
relatório Financiamento Sustentável, 
Setor Privado e Transição Justa – cuja 
elaboração ficou a cargo de João José 
Fernandes e José Luís Monteiro, da 

ONGD Oikos - Cooperação e Desen-
volvimento. Num contexto em que 
vários barómetros colocam, sistema-
ticamente, as alterações climáticas no 
topo das preocupações das populações, 
o relatório procurou olhar para as 
interceções entre as várias dimensões 
do desenvolvimento sustentável, espe-
cialmente no âmbito das relações entre 
a União Europeia (UE) e o continente 
africano. 

Para isso, os autores começam 
por relembrar que a UE se tem proje-
tado como líder mundial na promo-
ção do desenvolvimento económico, 
ambiental e socialmente sustentável, 
através de uma aposta na “transição 
verde” como forma de enfrentar a crise 
climática e de mitigar as consequências 
socioeconómicas que uma transfor-
mação como esta implica. Com efeito, 
poucos meses depois de tomar posse, 
o atual colégio de comissários apre-
sentou o embrião do que viria a ser o 
Pacto Ecológico Europeu, um instru-
mento dedicado a “tornar a Europa 
no primeiro continente com impacto 
neutro no clima”, no qual é realçado 
“o papel-chave do setor privado no 
financiamento da transição ecológica”. 

tomás nogueira

FINANCIAMENTO 
SUSTENTÁVEL, 
SETOR PRIVADO E 
TRANSIÇÃO JUSTA

Julho 2021

O relatório reúne um conjunto 
de análises conduzidas por institui-
ções internacionais, organizações da 
sociedade civil, especialistas e acadé-
micos e que apontam para a necessi-
dade de olhar para os dois fenómenos 
de forma cada vez mais interligada. 
Os países do Norte Global têm a 
responsabilidade histórica de apoiar 
financeiramente os países do Sul 
Global na resposta às crises climática 
e da dívida. No entanto, os resultados 
do COP26 são pouco promissores e 
marcados pela falta de acesso da so-
ciedade civil e a excessiva influência 
do lobby dos combustíveis fósseis. O 
COP27, que irá decorrer fisicamente 
pela primeira vez num país em de-
senvolvimento desde 2016, o Egito, 
deverá centrar-se nas necessidades de 
financiamento dos países em desen-
volvimento, no que diz respeito não 
só à mitigação e adaptação climáticas, 
mas também às perdas e danos causa-
dos por eventos climáticos extremos. 



Contudo, sabendo-se que os 
países mais afetados pelas alterações 
climáticas serão, em grande medi-
da, aqueles que menos contribuíram 
para o aumento de concentração de 
carbono na atmosfera terrestre, o 
enquadramento oferecido pelo re-
latório mostra bem como é que os 
compromissos para a mobilização de 
financiamento assumidos pelos países 
economicamente mais avançados têm 
sido, sistematicamente, quebrados. A 
este respeito, os autores assinalam que 
“os compromissos assumidos ao abrigo 
do Acordo de Paris se destinavam a 
reunir financiamento adicional, e não 
a dar uma nova roupagem à Ajuda Pú-
blica ao Desenvolvimento tradicional”. 

Como podemos falar de uma 
transição justa quando, nem os com-
promissos assumidos em torno das 
metas da Ajuda Pública ao Desenvolvi-
mento, nem os montantes prometidos 
para financiar o combate às alterações 
climáticas nos países em desenvolvi-
mento estão a ser levados a sério? 

Além de traçar um retrato rigo-
roso do que tem sido feito nos últimos 
anos, o relatório lança um conjunto de 
propostas. Reconhecendo a necessi-
dade de reconsiderar os pressupostos 

em que a economia assenta (na sua 
dimensão local, regional e global), o 
relatório procura discutir o papel do 
setor privado na realização dos objeti-
vos definidos no Acordo de Paris em 
termos de mitigação e adaptação às 
alterações climáticas.  

Há ainda um longo caminho a 
percorrer: a maioria das empresas 
ainda privilegia os ganhos de curto 
prazo, relegando para segundo plano 
os impactos sociais e ambientais da sua 
atividade. Com o objetivo de quebrar 
com este paradigma assente no critério 
único da maximização dos lucros, os 
autores apelam ao estabelecimento de 
mecanismos de “Governança Ambien-
tal, Social e Corporativa e Diligência 
Devida em Matéria de Direitos Hu-
manos”. Segundo o relatório, o papel 
do setor privado na promoção do 
desenvolvimento e na transição para 
uma economia mais justa e sustentável 
deve, assim, depender de um alinha-
mento com as necessidades que, em 
cada contexto, se colocam. 

É por isso que os autores defen-
dem que o envolvimento de privados 
no esforço de desenvolvimento deve 
estar sujeito à obtenção de uma "licen-
ça de agente de desenvolvimento" que 

assegure que os Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável estejam “no 
coração das suas operações”. Este tipo 
de abordagem permitiria, aliás, ir ao 
encontro daquilo que tem sido defen-
dido pela Sociedade Civil a nível global 
e por diversos grupos de ativistas: a 
preferência por modelos de negócio 
inclusivos e sustentáveis. 

Num momento crítico para 
enfrentar os efeitos da crise ecológica, 
é, de facto, necessário ir mais longe e 
encontrar respostas mais abrangentes 
– sobretudo num contexto de eleva-
da pressão fiscal sobre os países que, 
em termos absolutos, dedicam mais 
financiamento à APD e às questões 
do clima.  O relatório Financiamento 
Sustentável, Setor Privado e Transição 
Justa deixa propostas concretas para 
reformular a arquitetura de gover-
nança dos mecanismos de estímulo a 
investimentos em países em desen-
volvimento e para encontrar fontes 
adicionais de financiamento que se 
dediquem especificamente a apoiar po-
líticas de combate às alterações climá-
ticas (como os Green Bonds), apon-
tando caminhos para o combate que, 
coletivamente, precisamos de travar. 
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Numa era de múltiplos desafios, da escala local à escala global, “Mundo Crítico 
– Revista de desenvolvimento e cooperação” quer responder à necessidade de debate 
entre actores sociais públicos e privados, de maior ou menor dimensão, de âmbito geo-
gráfico ou temático, com um empenhamento crítico, persistente e dialogante. Procura 
suscitar diálogos improváveis entre texto e imagem, entre arte e ciência, entre académi-
cos, artistas, técnicos, entre pessoas que falam português em diferentes espaços geográ-
ficos ou culturais. O debate pretende-se abrangente, com especial enfoque nas transfor-
mações sociais, económicas ou políticas em curso no mundo de que fazemos parte.

A linha de orientação deste espaço tem por base uma visão do desenvolvimento 
como acção social multidisciplinar e de complementaridade entre diversos intervenien-
tes, individuais e colectivos. Considera que a cooperação entre povos é um dos pilares 
sobre o qual se pode construir uma visão comum dos direitos humanos, do bem estar e 
do progresso da humanidade, hoje e de futuras gerações.

Uma revista de pensamento crítico para reflectir e agir.   

uma iniciativa apoio


