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A ativista ambiental considera que o reconhecimento do Sistema Terrestre 
como Património Comum da Humanidade “permitiria gerir melhor as crises 
do clima e da biodiversidade e traria certamente uma completa mudança 
de mentalidade” 



Bem-vindos às Conversas da Casa Comum. Hoje, junta-se a nós a Princesa Marie-Esméralda da 
Bélgica, jornalista, documentarista, ativista ambiental, defensora dos direitos das mulheres e dos 
povos indígenas, e presidente do Fundo Rei Leopoldo III para a Exploração e Conservação da 
Natureza. Marie-Esméralda foi presa em Londres a 10 de outubro de 2019 depois de participar 
num protesto da organização ambientalista Extintion Rebellion em Trafalgar Square, mas mais 
tarde acabou por ser libertada sem acusação. Na altura defendeu que "quanto mais pessoas de 
todos os sectores da sociedade protestarem, maior será o impacto".
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1/  É Presidente do Fundo Rei Leopoldo III para a Exploração e 
Conservação da Natureza. Quais são os seus objetivos?
       
Foi criado pelo meu pai em 1972. O meu pai foi um pioneiro no domínio do ambiente porque ainda 
muito jovem, nos anos 30, já estava muito preocupado com o estado da Natureza e o modo como 
os seres humanos estavam a ter um impacto na biodiversidade. E fez um discurso em 1934, em 
Londres, dizendo que a sua geração não tinha absolutamente nenhuma desculpa para não ver 
todos os danos que já estávamos a causar no mundo natural. Depois, nos anos 60 e 70, viajou 
muito, especialmente pela América Latina e pela Amazónia, onde passou vários meses com 
comunidades indígenas. E decidiu criar este fundo, não só para explorar cientificamente a 
Natureza, mas também para a proteger e para proteger as comunidades indígenas, que tinha visto 
que eram as melhores guardiãs da biodiversidade. Assim, criou este fundo e após a sua morte em 
1983, tornei-me Presidente, e estamos muito ativos. Na verdade, financiamos provavelmente entre 
10 a 20 missões por ano em todo o mundo, tanto no campo da exploração como no domínio da 
conservação.

2/  Quais são as missões mais recentes que estão a financiar?
       Temos feito muitas missões em África ultimamente, relacionadas com os grandes símios. Existe um 
parque muito importante em África chamado Parque Nacional de Virunga, na República 
Democrática do Congo (RDC), que é uma joia da biodiversidade e tem também os famosos 
gorilas, que a certa altura estavam na iminência de extinção. Felizmente, a sua população voltou a 
crescer. E é realmente um grande sucesso, embora seja numa parte de África que é 
extremamente volátil porque há muita violência e conflitos armados. E por isso há muitos 
problemas. Mas também trabalhamos de perto com o parque e temos feito algumas missões para 
ali estudar cientificamente essas espécies. Temos também muitas missões na América do Sul e 
por vezes também na América do Norte, para estudar algumas novas espécies de insetos, por 
exemplo. Enfim, temos realmente muitas missões diversificadas.
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3/ Você e a sua filha escalaram o Monte Kilimanjaro na 
Tanzânia em 2019, para angariar fundos para uma ONG na 
República Democrática do Congo, a "Hero Women Rising". 
O que a levou a fazer isto?
       Foi o meu encontro com uma mulher extraordinária, Neema Namadamu, da RDC. Ela é de Kivu, 
uma província do Sul, extremamente perigosa para os locais, mas especialmente para as 
mulheres, porque a violência contra as mulheres é terrível. Ela apanhou poliomielite quando tinha 
dois anos. E imediatamente o seu pai reagiu: "Se eu tiver uma filha com poliomielite, ela nunca 
poderá casar", o que é algo muito importante na comunidade local. Mas a mãe de Neema disse: 
“Quero dar uma oportunidade à minha filha de ir à escola”. Como viviam numa aldeia e a escola 
ficava a cinco ou seis quilómetros, ela decidiu que levaria a sua filha à escola todos os dias às suas 
costas, até Neema se tornar uma adolescente, altura em que passou a ser difícil transportá-la. Por 
isso, ela enviou-a para o vale onde podia facilmente ir para escola. E Neema disse: "Pelo amor da 
minha mãe tenho de continuar a ir para escola". E foi provavelmente a primeira da sua comunidade 
a formar-se na universidade. Depois, decidiu que tinha de fazer alguma coisa por a sua mãe se ter 
sacrificado tanto por ela e disse: "Eu quero fazer o mesmo com as raparigas da minha 
comunidade". E alguns anos mais tarde criou um programa para manter as raparigas na escola, 
porque o que acontece em muitos regiões do mundo, quando as raparigas têm a sua primeira 
menstruação, é que faltam à escola durante alguns dias porque não têm todas as condições 
necessárias para continuar. E então os pais dizem: "Oh, os seus resultados não são tão bons, nós 
devemos parar. Porque estamos a pagar a escola se as raparigas têm tão más notas?" Por isso 
Neema decidiu ir à escola para ensinar às raparigas o que podem fazer na vida se tiverem 
educação. E o programa tem sido extremamente bem-sucedido. Então pensei: "Ela inspirou-me 
muito, apesar da sua deficiência física e da violência e da situação do seu país, porque conseguiu 
alcançar tantas coisas. Assim, resolvi escalar o Kilimanjaro com a minha filha para angariar fundos 
para a sua organização. Foi uma experiência maravilhosa, antes de mais porque estive com a 
minha filha, e porque é um lugar muito bonito”. 

4/ Com o avanço da igualdade de género e dando poder às 
mulheres, é possível oferecer soluções de longo prazo para as 
alterações climáticas. De facto, em 2019, o Projecto Drawdown, 
que desenvolve soluções sectoriais para mitigar as alterações 
climáticas, tinha destacado que a educação das raparigas é a 
sexta solução mais importante.   
       Obviamente. Assim, não se casam tão cedo, não têm filhos tão cedo, e aprendem sobre o 
ambiente, desenvolvem soluções no terreno, enfim, há muitas vantagens na educação das 
raparigas.
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6/ Outra iniciativa de que tem sido uma grande apoiante é a 
“Stop Ecocide”. O ecocídio é definido como a vasta destruição 
da Natureza resultante das atividades humanas. O que espera 
esta iniciativa realizar e quais são as hipóteses de conseguir o 
reconhecimento do ecocídio como um crime?
       Bem, a ideia de que as empresas e instituições podem danificar a Mãe Terra como estão a fazer 
neste momento, seja por derrame de petróleo ou por mineração e envenenamento dos rios, 
quero dizer, o facto de ninguém ser responsável por isto é terrível, porque estão a matar o nosso 
sistema de suporte de vida. Portanto, seria fantástico se o ecocídio pudesse ser declarado como 
um crime contra a paz e contra a Humanidade, tal como o genocídio hoje é. E, na verdade, os dois 
conceitos estão frequentemente ligados, porque quando há um acidente grave na Amazónia ou 
quando as florestas são queimadas por causa da exploração da madeira, muitas vezes os direitos 
humanos das populações locais estão ameaçados. Portanto, seria um grande passo e espero que 
o ecocídio seja reconhecido pelos tribunais internacionais. Mas o que a campanha “Stop Ecocide” 
está agora a tentar fazer é encontrar a formulação certa, a descrição correta do crime, o que levará 
provavelmente alguns meses. E depois esperamos ter uma oportunidade de sucesso. É difícil 
responsabilizar uma empresa neste tipo de ação, mas é possível responsabilizar o presidente 
dessa empresa, o que teria provavelmente um grande impacto.

7/ Ou seja, o que a iniciativa “Stop Ecocide” propõe é que ao 
fazer do ecocídio um delito criminoso, este vá para além do 
pagamento de multas – que as empresas já incluem 
frequentemente nos seus orçamentos - e traga consequências 
reais para os infratores, que poderiam incluir a prisão. Isto 
poderia causar alguma mudança?
       Seria algo importante e penso que cada vez mais países começam a compreender o valor desta 
abordagem.
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5/ As últimas estatísticas revelam que 80% das pessoas 
deslocadas devido aos eventos causados pelas alterações 
climáticas são mulheres e raparigas. Assim, é imperativo não 
apenas focar as soluções nelas, mas incluí-las também no 
processo de tomada de decisão? 
       Claro, porque são muito afetadas, estão entre os mais pobres da sociedade dos países em 
desenvolvimento. E também porque são elas que tratam da recolha de água, da recolha de 
alimentos, do aquecimento, da cozinha. Por isso, são mais afetadas por eventos climáticos 
extremos. Mas não são apenas vítimas, são também agentes de mudança e de soluções porque 
conhecem muito bem a situação no terreno.
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8/ A Bélgica introduziu recentemente um projeto de lei para 
tornar o ecocídio um crime?
       

9/ Há mais países a passar por esse processo?
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Sim.

Claro, e há alguns apoiantes muito famosos. O Papa Francisco já falou muitas vezes sobre o 
conceito de ecocídio.

10/ É por isso que o trabalho que a iniciativa “Stop Ecocide” 
está a fazer é muito importante, especialmente porque estamos 
a lidar com as crises convergentes do clima e da biodiversidade?
       Absolutamente.

11/ No mês passado participou no evento “Proteger a 
Amazónia”, que procura projetar as vozes indígenas da região. 
Quais foram as principais tomadas de posição e apelos à ação 
neste evento?
       As comunidades indígenas na região do rio Amazonas estão a sofrer muito neste momento. 
Primeiro que tudo, com a pandemia, porque estão a passar por uma segunda vaga, o que é muito 
assustador, e não têm acesso a vacinas. Depois têm sido esquecidas, quer seja voluntariamente 
ou não pelos governos. Por isso, queríamos ouvir falar sobre isso, mas também sobre a crise, a 
perda de biodiversidade, o que está na floresta, que tem vindo a arder em 2019 e 2020 cada vez 
mais, sendo a maioria dos incêndios criminosos. E estão sempre a aumentar, porque há invasões 
das terras indígenas por agricultores, mineiros e madeireiros. Por isso queríamos as comunidades 
indígenas, que são as melhores guardiãs da floresta. A Amazónia, se continuar a arder ao ritmo 
que está agora, pode chegar a um ponto de viragem onde se torna uma savana, o que será uma 
catástrofe para o clima de todo o mundo e especialmente para o ciclo da água. E porque essas 
comunidades são as melhores guardiãs, dizem: "Por favor ajude-nos. Precisamos de ter mais 
terras demarcadas. E é preciso denunciar todos os produtos que vêm para a Europa, EUA e China, 
provenientes da desflorestação ilegal". De certa forma, somos cúmplices quando consumimos 
todos esses produtos, quer se trate de madeira ou carne. E essa era a sua mensagem: "Por favor, 
estamos a salvar a biodiversidade para todo o mundo. Por favor, ajudem-nos, não podemos fazer 
isto sozinhos".
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12/ Os fogos de 2019 na Amazónia fizeram manchetes globais 
e em 2020 a época de incêndios estabeleceu novos recordes, 
mas não receberam tanta cobertura mediática, provavelmente 
devido a tudo o que se passa com a Covid-19. 
       Exatamente. E como você diz, porque houve a pandemia, toda a gente estava um pouco 
concentrada nela. Essa foi provavelmente uma das razões pelas quais todos os agricultores e 
madeireiros ilegais fizeram o que queriam, porque o mundo não estava a ver.
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13/ E houve alguns casos em que as autoridades foram 
impedidas de sair porque o trabalho de campo era considerado 
inseguro. Assim, isso deu aos madeireiros, mineiros ilegais e 
rancheiros ilegais este tipo de rédea solta para fazer o que 
quisessem.
       Sem dúvida. Além disso, eles traziam também a pandemia com muita frequência, eram os vetores 
do vírus, infetando comunidades indígenas muito vulneráveis.

14/ Tem sido trágico em todo o lado. As comunidades 
indígenas nos EUA também foram muito mais duramente 
atingidas do que outras.
       Tem razão, porque também podemos falar sobre a segunda maior floresta tropical no mundo, que 
se situa no meio de África. A floresta da Bacia do Congo também está muito ameaçada pelos 
madeireiros e por muitas grandes corporações, embora não faça tantas manchetes como a 
Amazónia. Portanto, em termos globais todas as comunidades indígenas estão ameaçadas nos 
seus direitos e nos seus próprios meios de subsistência.

15/ Existe um website ou uma iniciativa onde se pode saber 
mais sobre este tema?
       Bem, temos um programa na EarthX TV, e é realmente bom ouvir tudo o que os líderes indígenas 
têm para dizer sobre esta situação.
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16/A nível mundial, tem havido uma grande preocupação em 
relação à destruição da Amazónia. No entanto, apesar desta 
preocupação crescente, não existem incentivos para a 
conservação ou a restauração da Amazónia. Como pode a 
reconhecimento legal e a proteção do Sistema Terrestre, tal 
como proposto pela Casa Comum da Humanidade, ajudar a 
preservar este ecossistema crítico?
Penso que se trata de um conceito muito importante. Porque só para perceber que vivemos do 
mesmo planeta, respiramos o mesmo ar, dependemos tanto da Natureza e de tudo o que ela nos 
dá, não só para as nossas necessidades físicas, mas também para as nossas necessidades 
mentais. E temos de tratar o planeta, o ambiente, da forma que ele merece, e não continuar a 
destruí-lo com impunidade, porque já estamos num ponto que é catastrófico para a 
biodiversidade e o clima. Portanto, temos de perceber que é uma responsabilidade de cada um 
de nós.

17/Acha que o conceito de Património Comum para o 
Sistema Terrestre permitiria gerir melhor as crises do clima e 
da biodiversidade?
Sim, traria certamente uma completa mudança de espírito ou de mentalidade.
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18/A ONU divulgou recentemente o relatório que mede o 
progresso dos Planos Nacionais de Ação Climática. Contudo, 
apesar dos atuais compromissos nacionais, estamos a ficar 
muito aquém do nível de ação necessário para cumprir os 
objetivos do Acordo de Paris. E o “business as usual” não nos 
vai levar até lá. Como podemos elevar a nossa ambição coletiva 
e reunir a vontade política necessária para abordar esta ameaça 
existencial?
Penso que é bastante desanimador ver que estamos em 2021, seis anos após o Acordo de Paris, 
e que temos tido tantas palavras e discursos e promessas fantásticas, mas não há muita ação. Por 
isso, penso que nos resta muito pouco tempo. Os cientistas dizem-nos que esta é a década em 
que temos de agir, e que temos de ir muito mais rápido, mas a política não parece estar ao mesmo 
ritmo que nós precisamos. Assim, muitos pensam que é responsabilidade de todos os cidadãos, 
de todas as pessoas que podem votar, de todos os jovens que protestam na rua, colocar o 
máximo de pressão sobre os nossos líderes para passarem já à ação. Temos de apoiar os jovens. 

Temos de apoiar os povos indígenas. Temos de fazer uma grande coligação. Este é o nosso futuro 
comum. E não é tanto no futuro, na verdade, porque muitas pessoas já estão hoje a sofrer. Se vir 
tudo o que aconteceu nos EUA no último ano, os incêndios, os furacões, se vir o que aconteceu 
na Amazónia, se vir o que está a acontecer em África, na Ásia, em todo o lado, as pessoas já estão 
a sofrer e a morrer. E isto só vai piorar se não nos tornarmos todos ativistas à nossa própria 
maneira. Não quero dizer que todos têm de ir para a rua, mas todos têm de fazer alguma coisa, 
quer seja falar com o nosso político local ou com o nosso banqueiro, enfim, colocar a máxima 
pressão sobre as pessoas que decidem.
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19/Voltando à Amazónia, muitos dos seus problemas estão 
ligados a nós, consumidores. Assim, podemos apoiar as 
empresas que fazem as coisas de forma responsável, ética e 
sustentável, em vez de apoiar as que estão a financiar a 
desflorestação e a degradação ambiental. Ou seja, podemos 
votar com os nossos dólares?
Sim, é, é algo que podemos fazer todos os dias. Podemos escolher os produtos que não são 
provenientes da desflorestação. Fazer um pouco de investigação sobre as empresas e também 
sobre os bancos. Assim, podemos falar com as pessoas do nosso banco e dizer que não 
gostamos quando eles financiam projetos que destroem o ambiente. Como cidadãos temos, de 
facto, muito poder. Até nas universidades. Quando os estudantes dizem à sua universidade: "Não 
queremos que tenha investimentos em combustíveis fósseis ou em indústrias que estão a poluir e 
a destruir o ambiente", isso tem um grande impacto. Nos EUA, no Reino Unido e noutros países 
várias universidades já decidiram desinvestir, devido à pressão de todos os estudantes. É claro 
que nem sempre é fácil, porque há lóbis muito poderosos contra nós. Mas se formos muitos, 
muitos, muitos, podemos fazer a diferença. Quero realmente dar uma mensagem de esperança 
porque sei que pode fazer uma enorme diferença se o maior número possível de pessoas tomar 
uma posição e realmente tentar fazer algo para salvar, não direi o nosso planeta porque o planeta 
pode sobreviver, mas para nos salvarmos a nós próprios, à nossa espécie e tantas outras 
espécies animais à nossa volta, que estão em a iminência da extinção. 
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Penso que é bastante desanimador ver que estamos em 2021, seis anos após o Acordo de Paris, 
e que temos tido tantas palavras e discursos e promessas fantásticas, mas não há muita ação. Por 
isso, penso que nos resta muito pouco tempo. Os cientistas dizem-nos que esta é a década em 
que temos de agir, e que temos de ir muito mais rápido, mas a política não parece estar ao mesmo 
ritmo que nós precisamos. Assim, muitos pensam que é responsabilidade de todos os cidadãos, 
de todas as pessoas que podem votar, de todos os jovens que protestam na rua, colocar o 
máximo de pressão sobre os nossos líderes para passarem já à ação. Temos de apoiar os jovens. 

Temos de apoiar os povos indígenas. Temos de fazer uma grande coligação. Este é o nosso futuro 
comum. E não é tanto no futuro, na verdade, porque muitas pessoas já estão hoje a sofrer. Se vir 
tudo o que aconteceu nos EUA no último ano, os incêndios, os furacões, se vir o que aconteceu 
na Amazónia, se vir o que está a acontecer em África, na Ásia, em todo o lado, as pessoas já estão 
a sofrer e a morrer. E isto só vai piorar se não nos tornarmos todos ativistas à nossa própria 
maneira. Não quero dizer que todos têm de ir para a rua, mas todos têm de fazer alguma coisa, 
quer seja falar com o nosso político local ou com o nosso banqueiro, enfim, colocar a máxima 
pressão sobre as pessoas que decidem.


