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Embora o Acordo de Paris tenham sido uma conquista notável, não foi ainda 
capaz de levar o mundo a gerir o clima da Terra e os sistemas ecológicos de 
forma efetiva, afirma Maja Gro�, coordenadora da Comissão para a 
Governação do Clima da Global Challenges Foundation (Suécia) 



Bem-vindos às Conversas em Casa Comum. Hoje entrevistamos Maa Gro�, advogada 
internacional baseada em Haia, nos Países Baixos, que tem dado apoio ao desenvolvimento de 
tratados multilaterais, trabalhando também em vários tribunais penais internacionais e ensinando 
regularmente na Academia de Direito Internacional de Haia. Nos tratados multilaterais tem 
abordado áreas como os direitos das crianças, as questões que afetam desproporcionadamente 
mulheres, as pessoas com deficiência ou o acesso a informação jurídica. Participa ainda na 
pioneira Rede Internacional de Juízes de Haia e tem conduzido regularmente trabalho de ligação 
com organizações internacionais (incluindo vários organismos das Nações Unidas), associações 
profissionais internacionais e ONG, desempenhando por outro lado um papel fundamental na 
convocação de uma série de grupos internacionais de peritos jurídicos. Maja Gro� elaborou 
documentos de política jurídica internacional para processos intergovernamentais e publicou 
artigos académicos sobre direito internacional privado e público, direitos humanos e governação 
global.  

2

Conversas da Casa Comum 
Maja Gro�, coordenadora da Comissão para a Governação do Clima 
da Global Challenges Foundation (Suécia)   

1/  Já trabalhou com o Secretariado Permanente da 
Conferência de Haia sobre Direito Internacional Privado. Pode 
contar-nos mais sobre esta experiência?
       Foi um grande prazer servir como funcionária pública internacional na Conferência de Haia de 
Direito Internacional Privado, ao serviço da comunidade internacional e dos mais de 80 
Estados-membros da organização. Trabalhei lá durante mais de uma década numa série de 
tratados multilaterais vinculativos em áreas muito diversas do direito, bem como no 
desenvolvimento de novos tratados internacionais e normas jurídicas. Como vemos a 
globalização a intensificar-se numa série de áreas, as exigências sobre o direito internacional 
estão a acelerar. 

Por exemplo, trabalhei na ratificação de convenções vitais sobre as crianças, numa convenção 
sobre a proteção de adultos com deficiência em situações transfronteiriças, numa rede 
internacional pioneira de juízes de Haia, bem como em novos tratados potenciais em áreas como 
a proteção dos turistas em situações transfronteiriças, o reconhecimento e a execução de ordens 
estrangeiras de proteção civil em casos de violência doméstica e a facilitação do acesso ao 
direito estrangeiro. Portanto, foi uma experiência fantástica em muitas áreas diferentes do direito 
internacional, dos direitos humanos, o que me expôs a diversos sistemas jurídicos em todo o 
mundo, a processos diplomáticos, e deu-me o sentido do grande potencial que o direito 
internacional moderno pode ter, em termos de abordagem de questões globais. 

A Conferência de Haia de Direito Internacional Privado é uma das mais antigas organizações 

intergovernamentais do mundo, criada em 1893. Portanto, tem sido também uma vantagem para 
mim ver a origem do direito internacional desde o final desde o século XIX até às primeiras 
conferências da paz de Haia em 1899 e 1907, que prepararam o palco para algumas das 
conferências internacionais de paz e de segurança que temos atualmente, e também para a Liga 
das Nações e, mais tarde, para as Nações Unidas. Portanto, tem sido uma vantagem estar perto 
de modernas instituições de direito penal internacional, como o Tribunal para a Antiga Jugoslávia 
ou o Tribunal Especial para o Líbano. E para ver como o direito internacional pode progredir e dar 
saltos bastante decisivos com grupos de profissionais dedicados redes internacionais dedicadas 
da sociedade civil dedicadas. É muito promissor para nós e para a comunidade internacional.
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2/ Agora está a trabalhar com a Global Challenges Foundation 
(Suécia), que identificou três riscos globais para Humanidade. 
Quais são estes riscos?
       A Global Challenges Foundation tem sido boa a aumentar a sensibilização do público e dos 
decisores políticos sobre as ameaças globais que enfrentamos. E, neste momento parece haver 
um foco nas alterações climáticas, na degradação em larga escala do ambiente e nas armas de 
destruição maciça, que são questões-chave e desafios interligados. São dependentes da 
elaboração de políticas com base numa ciência muito complexa e em evolução. Por isso é uma 
área bastante desafiante para os decisores políticos internacionais.

A questão das armas de destruição maciça, com a era nuclear depois da Segunda Guerra 
Mundial, começou a estar em foco na comunidade internacional e é menos bem conhecida do 
público em geral neste momento, por causa de alguns tratados bilaterais muito eficazes sobre 
armamento, nomeadamente entre os EUA e a ex-URSS depois da Guerra Fria, para regular 
algumas dessas perigosas corridas ao armamento. Mas agora, comentadores e peritos dizem que 
vivemos num mundo de alto risco no que diz respeito às armas de destruição maciça numa série 
de áreas e não apenas nas armas nucleares, mas também nas novas armas autónomas letais, na 
utilização da Inteligência Artificial e nas ameaças da ciber-segurança. Conhecemos também as 
armas biológicas relacionadas com diferentes tecnologias no desenvolvimento e engenharia de 
vírus, por exemplo. As armas químicas continuam também a ser uma ameaça. 

Por isso, considero excelente que a Global Challenges Foundation esteja a tentar aumentar a 
consciência pública destas ameaças interligadas, abordando de uma forma inovadora como 
melhorar a nossa tomada de decisão coletiva para enfrentar estas ameaças. Parte da visão do seu 
fundador, Laszlo Szombatfalvy, é encontrar novas tomadas de decisão internacionais e 
mecanismos de governação global que irão, de uma forma consistente e fiável, gerir estes riscos 
que enfrentamos.
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Foi um grande prazer servir como funcionária pública internacional na Conferência de Haia de 
Direito Internacional Privado, ao serviço da comunidade internacional e dos mais de 80 
Estados-membros da organização. Trabalhei lá durante mais de uma década numa série de 
tratados multilaterais vinculativos em áreas muito diversas do direito, bem como no 
desenvolvimento de novos tratados internacionais e normas jurídicas. Como vemos a 
globalização a intensificar-se numa série de áreas, as exigências sobre o direito internacional 
estão a acelerar. 

Por exemplo, trabalhei na ratificação de convenções vitais sobre as crianças, numa convenção 
sobre a proteção de adultos com deficiência em situações transfronteiriças, numa rede 
internacional pioneira de juízes de Haia, bem como em novos tratados potenciais em áreas como 
a proteção dos turistas em situações transfronteiriças, o reconhecimento e a execução de ordens 
estrangeiras de proteção civil em casos de violência doméstica e a facilitação do acesso ao 
direito estrangeiro. Portanto, foi uma experiência fantástica em muitas áreas diferentes do direito 
internacional, dos direitos humanos, o que me expôs a diversos sistemas jurídicos em todo o 
mundo, a processos diplomáticos, e deu-me o sentido do grande potencial que o direito 
internacional moderno pode ter, em termos de abordagem de questões globais. 

A Conferência de Haia de Direito Internacional Privado é uma das mais antigas organizações 

intergovernamentais do mundo, criada em 1893. Portanto, tem sido também uma vantagem para 
mim ver a origem do direito internacional desde o final desde o século XIX até às primeiras 
conferências da paz de Haia em 1899 e 1907, que prepararam o palco para algumas das 
conferências internacionais de paz e de segurança que temos atualmente, e também para a Liga 
das Nações e, mais tarde, para as Nações Unidas. Portanto, tem sido uma vantagem estar perto 
de modernas instituições de direito penal internacional, como o Tribunal para a Antiga Jugoslávia 
ou o Tribunal Especial para o Líbano. E para ver como o direito internacional pode progredir e dar 
saltos bastante decisivos com grupos de profissionais dedicados redes internacionais dedicadas 
da sociedade civil dedicadas. É muito promissor para nós e para a comunidade internacional.
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3/ Além disso, a Global Challenges Foundation destacou as 
três forças subjacentes a estes riscos. 
       Sim, as três forças são a pobreza extrema, o crescimento populacional e a violência política, que 
têm uma grande influência na sociedade. Assim, por exemplo, vemos diferentes movimentos 
polarizados através de uma série de países e movimentos de polarização internacionais que 
contribuem para o nosso risco global. O crescimento da população é também altamente relevante 
para as nossas crises e ameaças ecológicas. E como aceleramos as nossas respostas às 
ameaças ecológicas para que não nos tornemos todos consumidores excessivos no planeta, 
como aconteceu no mundo desenvolvido sem transição para economias circulares, onde 
reutilizamos e reciclamos e garantimos que não estamos apenas a esgotar os recursos naturais 
globais.

4/ Porque é que o direito ambiental é incapaz de realizar as 
profundas reformas estruturais necessárias para abordar 
questões globais partilhadas, como as alterações climáticas?
       É vital continuar a perguntar como o direito internacional pode servir-nos melhor como 
comunidade global perante as alterações climáticas e ecológicas, que são também globais e não 
conhecem fronteiras.

Por isso, diria que as fragilidades gerais do direito internacional alargado são relevantes para o 
domínio do direito ambiental. E estas limitações são bem conhecidas, mas, especialmente nas 
comunidades profissionais jurídica e política, os défices no direito internacional ainda são 
largamente aceites. Assim, por exemplo, ainda temos processos internacionais fragmentados sem 
capacidade legislativa adequada e normas internacionais atualizadas que, em alguns casos, 
deveriam ser vinculativas. Em todo o caso, na UE existe legislação com efeito direto. Neste 
momento, no direito internacional cada Estado tem de aderir independentemente a cada tratado 
individual. E é necessário muito tempo, não só para negociar os instrumentos, mas também para 
ter mais aceitação na comunidade internacional através de ratificação ou adesão, que pode levar 
anos e anos. 

E depois não temos um controlo judicial consistente sobre as principais normas jurídicas 
internacionais. Existem apenas alguns défices estruturais chave no sistema jurídico internacional. 
Temos algumas instituições e sistemas jurídicos novos e mais modernos que mostram alguns 
progressos no direito internacional e o seu potencial, que poderia ser mais bem aplicado na 
esfera ambiental. Por exemplo, temos visto os Tribunais Criminais ad hoc de Haia para a 
ex-Jugoslávia e outras regiões. Temos o Tribunal Penal Internacional, a Organização para a 
Proibição de Armas Químicas. Os mecanismos de resolução de litígios da Organização Mundial 
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de Comércio e da Convenção sobre o Direito do Mar das Nações Unidas são mecanismos mais 
modernizados de resolução de litígios entre Estados, um pouco mais avançados do que os 
mecanismos gerais de direito internacional que datam de 1945 e da Carta das Nações Unidas.
Por isso, diria que deveria haver muito mais atenção ao controlo da aplicação e adjudicação na 
área do direito internacional do ambiente. Mas é excelente ver todos os grupos da sociedade civil 
e novas coligações que advogam por novas normas, novos paradigmas legais, o que me parece 
muito promissor e pode levar a mais mudanças positivas no domínio do direito ambiental.
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5/ É a coordenadora da Comissão para a Governação 
Climática, uma iniciativa da Global Challenges Foundation. 
Pode dizer-nos o que é a governação climática?
       A Comissão para a Governação Climática nasceu a partir de um prémio internacional da Global 
Challenges Foundation em 2018. Trabalhei com um economista e um ecologista internacional, e 
estávamos a tentar propor um novo modelo mais abrangente para uma melhor governação global. 
E temos um livro publicado em 2020 pela Cambridge University Press sobre este tema que é de 
acesso aberto e está disponível no website da imprensa da Universidade de Cambridge, para 
facilitar um diálogo global sobre este tema. Assim como noutras áreas do direito internacional e da 
governação, existe uma lacuna na governação climática, embora o sucesso do Acordo de Paris 
em 2015 seja real, enfim, é um feito notável. No entanto, até à data, ainda não conseguiu levar o 
mundo no bom caminho para gerir o sistema climático global e os sistemas ecológicos 
relacionados de uma forma mais permanente, previsível e fiável. 

A governação climática é, em termos simples, a gestão eficaz do sistema climático global. Por 
conseguinte, a Comissão está a adotar esta perspetiva de governação, tentando olhar da 
perspetiva internacional para a nacional em vez do contrário, para pensar sobre o que as 
inovações e mudanças na governação global podem recomendar a curto, médio e longo prazo, 
de modo a gerir melhor o clima global e os Limites do Planeta relacionados, enfim, de gerir o 
Sistema Terrestre de uma forma estável, previsível, fiável, justa e legítima.

É vital continuar a perguntar como o direito internacional pode servir-nos melhor como 
comunidade global perante as alterações climáticas e ecológicas, que são também globais e não 
conhecem fronteiras.

Por isso, diria que as fragilidades gerais do direito internacional alargado são relevantes para o 
domínio do direito ambiental. E estas limitações são bem conhecidas, mas, especialmente nas 
comunidades profissionais jurídica e política, os défices no direito internacional ainda são 
largamente aceites. Assim, por exemplo, ainda temos processos internacionais fragmentados sem 
capacidade legislativa adequada e normas internacionais atualizadas que, em alguns casos, 
deveriam ser vinculativas. Em todo o caso, na UE existe legislação com efeito direto. Neste 
momento, no direito internacional cada Estado tem de aderir independentemente a cada tratado 
individual. E é necessário muito tempo, não só para negociar os instrumentos, mas também para 
ter mais aceitação na comunidade internacional através de ratificação ou adesão, que pode levar 
anos e anos. 

E depois não temos um controlo judicial consistente sobre as principais normas jurídicas 
internacionais. Existem apenas alguns défices estruturais chave no sistema jurídico internacional. 
Temos algumas instituições e sistemas jurídicos novos e mais modernos que mostram alguns 
progressos no direito internacional e o seu potencial, que poderia ser mais bem aplicado na 
esfera ambiental. Por exemplo, temos visto os Tribunais Criminais ad hoc de Haia para a 
ex-Jugoslávia e outras regiões. Temos o Tribunal Penal Internacional, a Organização para a 
Proibição de Armas Químicas. Os mecanismos de resolução de litígios da Organização Mundial 
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de Comércio e da Convenção sobre o Direito do Mar das Nações Unidas são mecanismos mais 
modernizados de resolução de litígios entre Estados, um pouco mais avançados do que os 
mecanismos gerais de direito internacional que datam de 1945 e da Carta das Nações Unidas.
Por isso, diria que deveria haver muito mais atenção ao controlo da aplicação e adjudicação na 
área do direito internacional do ambiente. Mas é excelente ver todos os grupos da sociedade civil 
e novas coligações que advogam por novas normas, novos paradigmas legais, o que me parece 
muito promissor e pode levar a mais mudanças positivas no domínio do direito ambiental.
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6/ Explique as principais diferenças entre os objetivos de 
Protocolo de Quioto e do Acordo de Paris e como o Pacto 
Global proposto para o Ambiente pode basear-se nestes dois 
acordos de referência?
       Como já referi, a comunidade internacional deveria estar orgulhosa do Acordo de Paris e da sua 
adoção em 2015. Foi um passo gigantesco para o estabelecimento de um regime operacional 
que é agora essencialmente universal, com os EUA a aderirem de novo. E isto aconteceu depois 
de cerca de 20 anos de tentativas falhadas de gerir o ambiente através do Protocolo de Quioto.
Assim, o Acordo de Paris representa uma mudança na diplomacia e perspetivas que adotaram 
uma estrutura ascendente para os objetivos de emissões com as agora famosas Contribuições 
Determinadas Nacionais (CDN), mas também equilibradas no Acordo de Paris por disposições de 
cima para baixo para fortes objetivos de emissões globais e disposições de responsabilização 
através de relatórios e revisões, por exemplo. E também mudou o paradigma da diferenciação 
entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, que era um obstáculo fundamental no 
Protocolo de Quioto. O Acordo de Paris procura continuar a assegurar aos países em 
desenvolvimento que as suas prioridades de crescimento e desenvolvimento são plenamente 
respeitadas, mas colocando muito mais meios subtis de diferenciação entre países desenvolvidos 
e países em desenvolvimento do que nos anos 90. Portanto, há esperança e teremos de ver o 
que acontece este ano na Cimeira das Nações Unidas em Glasgow (Reino Unido) e nos próximos 
anos. 

Quanto ao Pacto Global para o Ambiente, destina-se a ser um novo documento de síntese dos 
principais princípios ambientais, alguns dos quais já existem há muitos anos, desde as 
conferências de Estocolmo em 1972 ou Rio de Janeiro em 1992, mas que não foram consagrados 
no direito internacional. Portanto, é uma espécie de tratado de preenchimento de lacunas de 
princípios fundamentais, que consagra, por exemplo, o direito a um ambiente saudável e o dever 
de cuidar dele, tentando mudar de uma forma profunda a compreensão da Humanidade da sua 
relação com o ambiente. E também na tentativa de manter princípios substanciais como o dever 
de prevenir e reparar os danos ambientais, o princípio da precaução, a integração de objetivos de 
desenvolvimento sustentável e princípios processuais como o acesso à justiça ambiental. Por isso, 
penso que seria uma espécie de tratado de mudança de paradigma, que ajudaria a consolidar o 
direito ambiental internacional moderno. Contudo, ainda segue um tipo de paradigma tradicional 
do direito internacional e inclui mecanismos de controlo usados atualmente. 
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7/Voltando ao Protocolo de Quioto versus Acordo de Paris, 
diria que Quioto tinha sanções mais fortes por inação ou não 
cumprimento dos objetivos do que o Acordo de Paris?

Sim, e em círculos que têm estado fortemente empenhados no Acordo de Paris é uma espécie de 
lição sobre o que não se deve fazer nesta área. No entanto, é também uma questão de timing e 
vontade política, como dizia há pouco. A opinião pública mudou muito na questão das alterações 
climáticas e do risco ecológico, por isso talvez não tivesse chegado o momento de um 
instrumento como o Protocolo de Quioto. Mas podem-se prever diferentes abordagens a um 
regime de governação climática que se baseie no Acordo de Paris.
Por exemplo, temos um conjunto de ferramentas muito mais amplo para utilizar diferentes 
mecanismos de direito internacional para execução, julgamento, monitorização, etc. Isto deve ser 
considerado no domínio da governação climática e ecológica. No entanto, neste momento todos 
os atores estão a tentar colocar toda a sua energia para fazer o Acordo de Paris funcionar, para 
trabalhar com parceiros não estatais, com as cidades, para tentar acelerar a ação climática 
necessária, de modo a não ser ultrapassado o limite de 1,5 graus Celsius do aumento da 
temperatura global. 

8/Quais são os principais desafios para concretizar tratados 
internacionais como o Acordo de Paris, o Protocolo de Quioto 
ou o futuro Pacto Global para o Ambiente?

Estes processos são muito complicados. E o cenário geopolítico, por exemplo, pode fazer uma 
enorme diferença. Para termos tratados revolucionários, progressos revolucionários, as estrelas 
têm de se alinhar nos governos dos maiores países como os EUA, que tradicionalmente têm sido 
um país líder numa série de áreas. Portanto, há muitos fatores de fundo que considero importantes 
para uma negociação bem-sucedida de tratados e para uma adoção bem-sucedida de novas 
normas internacionais. No entanto, para além deste tipo de dinâmicas, penso que os peritos 
jurídicos e a sociedade civil podem fazer muito para desenvolver propostas sólidas que tenham 
propostas políticas e jurídicas de excelência, que são bem pensadas e desenvolvidas como 
resultado de consulta a uma vasta gama de intervenientes, incluindo atores governamentais, 
atores da sociedade civil e atores empresariais progressistas. 

Porque a comunidade internacional e a maioria dos funcionários públicos de países de todo o 
mundo com os quais trabalhei, estão à procura de soluções para os problemas globais. Assim, se 
bem pensadas, as propostas podem ser postas em cima da mesa para os decisores políticos e 
uma massa crítica de Estados pode aderir, apesar dos grandes países terem opiniões diferentes. 
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Portanto, penso que esta é uma alavanca poderosa para mudança, a noção de sociedade civil 
transnacional e o poder de uma sociedade civil muito bem organizada, vibrante e robusta, bem 
como campanhas internacionais enérgicas de grupos da sociedade civil que estão a trabalhar em 
áreas-chave. E é reconfortante ver coligações que emergem e ganham ímpeto na área da 
governação ecológica e climática. 

As campanhas bem concebidas deveriam ser estratégicas, ter mensagens chave para envolver 
também o público em todo o mundo, e o público pode ser extremamente influente em 
estados-chave. Por exemplo, nos EUA a opinião pública foi muito influente para a fundação do 
Tribunal Penal Internacional, ao tentar aumentar a sensibilização quanto às normas legais sobre 
genocídio. 
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Estes processos são muito complicados. E o cenário geopolítico, por exemplo, pode fazer uma 
enorme diferença. Para termos tratados revolucionários, progressos revolucionários, as estrelas 
têm de se alinhar nos governos dos maiores países como os EUA, que tradicionalmente têm sido 
um país líder numa série de áreas. Portanto, há muitos fatores de fundo que considero importantes 
para uma negociação bem-sucedida de tratados e para uma adoção bem-sucedida de novas 
normas internacionais. No entanto, para além deste tipo de dinâmicas, penso que os peritos 
jurídicos e a sociedade civil podem fazer muito para desenvolver propostas sólidas que tenham 
propostas políticas e jurídicas de excelência, que são bem pensadas e desenvolvidas como 
resultado de consulta a uma vasta gama de intervenientes, incluindo atores governamentais, 
atores da sociedade civil e atores empresariais progressistas. 

Porque a comunidade internacional e a maioria dos funcionários públicos de países de todo o 
mundo com os quais trabalhei, estão à procura de soluções para os problemas globais. Assim, se 
bem pensadas, as propostas podem ser postas em cima da mesa para os decisores políticos e 
uma massa crítica de Estados pode aderir, apesar dos grandes países terem opiniões diferentes. 

9/A Casa Comum da Humanidade (CCH) propôs o 
reconhecimento do Sistema Terrestre como um bem comum 
global intangível, sem fronteiras. Como é que isto nos ajudaria 
a enfrentar melhor as ameaças existenciais como a emergência 
climática?
A proposta de reconhecer o Sistema Terrestre como um bem comum global intangível é uma 
mudança de paradigma, de uma forma ainda mais profunda do que o Pacto Global para o 
Ambiente ou outros, ainda que eu pense que este pacto vale muito a pena. Este novo paradigma 
proposto pela CCH, ter uma comunidade global com o Sistema Terrestre no centro, deve ser 
considerado seriamente e mais desenvolvido e trabalhado.

Um ponto chave que Paulo Magalhães, diretor-geral da CCH, levantou é que se não se pode 
rotular ou categorizar o Sistema Terrestre ou o sistema climático, é muito difícil geri-los. Este é um 
ponto válido. E também como Paulo Magalhães explicou, o tipo de abordagem de condomínio ao 
Sistema Terrestre onde há um bem comum global que é este sistema. E ainda o Espaço 
Operacional Seguro da Humanidade, para manter os sistemas naturais em equilíbrio e a 
Humanidade prosperar. Tendo um bem intangível comum, mas mantendo a noção de soberania, 
o Estado-nação, que é ainda, evidentemente, um tipo de unidade administrativa muito importante 
no sistema internacional. É uma sugestão brilhante e interessante. Uma tal abordagem permitiria à 
comunidade internacional concentrar-se em conjunto na gestão desta infraestrutura comum que 
é tão vital para a nossa prosperidade e sobrevivência, interligando com todo o tipo de outros 
riscos e ameaças à segurança global. 

Em termos geopolíticos e de maturação da comunidade e do sistema internacional, seria um 
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Portanto, penso que esta é uma alavanca poderosa para mudança, a noção de sociedade civil 
transnacional e o poder de uma sociedade civil muito bem organizada, vibrante e robusta, bem 
como campanhas internacionais enérgicas de grupos da sociedade civil que estão a trabalhar em 
áreas-chave. E é reconfortante ver coligações que emergem e ganham ímpeto na área da 
governação ecológica e climática. 

As campanhas bem concebidas deveriam ser estratégicas, ter mensagens chave para envolver 
também o público em todo o mundo, e o público pode ser extremamente influente em 
estados-chave. Por exemplo, nos EUA a opinião pública foi muito influente para a fundação do 
Tribunal Penal Internacional, ao tentar aumentar a sensibilização quanto às normas legais sobre 
genocídio. 

projeto coletivo fantástico, sustentado pelas ciências do Sistema Terrestre, ciências climáticas, 
propostas científicas sobre os Limites do Planeta, etc. São ainda áreas científicas muito complexas 
em evolução o que, por si só, é um desafio. Mas também é extraordinário ver todos os cientistas 
talentosos que trabalham nesta área, tentando juntar as peças para que possamos pensar 
concretamente nos Limites do Planeta ou no Sistema Terrestre. 
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A proposta de reconhecer o Sistema Terrestre como um bem comum global intangível é uma 
mudança de paradigma, de uma forma ainda mais profunda do que o Pacto Global para o 
Ambiente ou outros, ainda que eu pense que este pacto vale muito a pena. Este novo paradigma 
proposto pela CCH, ter uma comunidade global com o Sistema Terrestre no centro, deve ser 
considerado seriamente e mais desenvolvido e trabalhado.

Um ponto chave que Paulo Magalhães, diretor-geral da CCH, levantou é que se não se pode 
rotular ou categorizar o Sistema Terrestre ou o sistema climático, é muito difícil geri-los. Este é um 
ponto válido. E também como Paulo Magalhães explicou, o tipo de abordagem de condomínio ao 
Sistema Terrestre onde há um bem comum global que é este sistema. E ainda o Espaço 
Operacional Seguro da Humanidade, para manter os sistemas naturais em equilíbrio e a 
Humanidade prosperar. Tendo um bem intangível comum, mas mantendo a noção de soberania, 
o Estado-nação, que é ainda, evidentemente, um tipo de unidade administrativa muito importante 
no sistema internacional. É uma sugestão brilhante e interessante. Uma tal abordagem permitiria à 
comunidade internacional concentrar-se em conjunto na gestão desta infraestrutura comum que 
é tão vital para a nossa prosperidade e sobrevivência, interligando com todo o tipo de outros 
riscos e ameaças à segurança global. 

Em termos geopolíticos e de maturação da comunidade e do sistema internacional, seria um 

10/Tem mais alguma coisa que gostaria de partilhar com o 
nosso público?
Só espero que o público global se envolva cada vez mais, que pensemos nas nossas ideias ou 
conceções comuns, que nos comprometamos realmente com propostas como as da Casa 
Comum da Humanidade. E espero que elas se tornem muito mais generalizadas entre a opinião 
pública. Envolvermo-nos com tais propostas, trabalhando nelas, dialogando sobre elas com os 
responsáveis políticos é saudável e pode ajudar a mudar o nosso pensamento para novas 
soluções e abordagens.

Transcrição da entrevista: Otter AI
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