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Thomas Boudreau, professor da Universidade de Salisbury, nos EUA, 
defende que sem um clima sustentável não haverá desenvolvimento 
sustentável. E a transição de uma economia global baseada no carbono para 
uma a economia global baseada na Natureza é essencial e proporcionará 
muitas oportunidades e novos empregos numa grande variedade de 
setores. O professor constata que muitos dos sistemas da Terra estão a ser 
atacados e necessitam de proteção jurídica, mas o direito internacional 
existente é inadequado para esse efeito. Assim, precisamos de desenvolver 
tratados legais vinculativos e conceitos que reconheçam o Sistema Terrestre 
como um todo. Boudreau afirma que o futuro Pacto Global para o Ambiente 
poderá preencher uma lacuna gritante no direito internacional, dando-nos 
uma oportunidade de preservar a Natureza e as nações.



Bem-vindos às Conversas da Casa Comum. Hoje entrevistamos Thomas Boudreau, professor do 
Departamento de Análise e Resolução de Conflitos na Universidade de Salisbury (Maryland, EUA), 
onde tem dado cursos de Direito Internacional, Teorias do Conflito, Negociações Internacionais e 
Conflito Ambiental. Foi consultor privado do Gabinete Executivo do Secretário-Geral das Nações 
Unidas (1982-1987), o que deu origem ao seu primeiro livro intitulado “Embainhar a Espada” 
(Sheathing the Sword), que é a interpretação jurídica definitiva do Artigo 99 da Carta das Nações 
Unidas, que diz: “O Secretário-Geral poderá chamar a atenção do Conselho de Segurança para 
qualquer assunto que em sua opinião possa ameaçar a manutenção da paz e da segurança 
internacionais”. Desde então Thomas Boudreau publicou vários livros e artigos em conhecidas 
revistas jurídicas. O livro mais recente, que editou com Juan Carlos Sainz Borgo, Reitor da 
Universidade para a Paz, na Costa Rica (San José), chama-se “Avanços no Direito Internacional e 
Jurisprudência: Reforçar o Papel do Poder Judicial na Sustentação do Estado de Direito”, e inclui 
contribuições de conhecidos juristas de todos os continentes, como o famoso juiz espanhol 
Baltasar Garzón, que acusou com sucesso o general Augusto Pinochet nos anos 90. 

2

Conversas da Casa Comum 
Thomas Boudreau, professor da Universidade de Salisbury, nos EUA   

1/  É professor de Análise e Resolução de Conflitos na 
Universidade de Salisbury. Quais são os objetivos da sua 
investigação atual?
       

2/ No início do ano, o famoso naturalista britânico David 
Attenborough disse ao Conselho de Segurança da ONU que as 
alterações climáticas são a "maior ameaça à segurança que os 
humanos modernos alguma vez enfrentaram". Sentimentos 
semelhantes foram também expressos por cientistas líderes em 
matéria de clima e ambiente. Agora, você propõe um Armistício 
da Terra para fazer face a esta ameaça existencial. Pode detalhar 
mais esta proposta e os benefícios que poderia ter para a 
comunidade global?
       

Somos um departamento relativamente novo. Crescemos a partir de um curso ministrado por um 
carismático professor de Sociologia e Estudos da Paz, Phil Bosserman, e agora temos um 
programa de licenciatura e um programa de pós-graduação. Em 2018 fomos reconhecidos como 
o segundo melhor programa d análise de conflitos nos EUA. 

Antes de mais, gostava de reconhecer o extraordinário trabalho de Sir David Attenborough. Ele é 
um tesouro mundial e todos devemos agradecer ao Reino Unido por partilhá-lo connosco. É 
totalmente correto ao caraterizar as alterações climáticas como a maior ameaça que a 

Humanidade alguma vez enfrentou e certamente enfrenta hoje. E temos de resolver esta questão 
nos próximos cinco a dez anos, ou tornar-se-á um comboio em fuga e será demasiado tarde. Por 
isso, perguntei a mim próprio: "que organização pode fazer uma lei global com um voto num dia e 
no mesmo lugar?" 
Obviamente o Conselho de Segurança da ONU, que é responsável pela manutenção da paz e 
segurança internacionais. E não há dúvida de que as alterações climáticas estão cada vez mais a 
ameaçar a manutenção da paz e segurança internacionais e continuarão a fazê-lo nos próximos 
anos. Assim, o Conselho de Segurança da ONU é o local certo para abordar esta questão. É 
também, pela Carta das Nações Unidas, responsável pela regulamentação dos armamentos. E 
assim, a ideia do Armistício da Terra é, nomeadamente, para o Conselho de Segurança da ONU 
votar. Poderia fazer isto num voto e não numa simples resolução, porque tem o poder, a 
autoridade legal ao abrigo da Carta das Nações Unidas, de tomar decisões vinculativas para 
todos os Estados-membros. É por isso que as grandes potências vigiam o conselho como um 
falcão.
Mas poderiam votar e aprovar um Armistício da Terra, o que exigiria a cada Estado cortar de 10% 
a 20% dos seus atuais orçamentos de defesa e a consagrá-los exclusivamente para enfrentar as 
alterações climáticas. E para o fazer, os Estados têm de redefinir e alargar o conceito de 
segurança nacional para incluir as ameaças que as alterações climáticas representam para nós 
hoje em dia e que cada vez mais estarão presentes no futuro. Não creio que o Armistício da Terra 
venha a ser adotado já, mas o meu receio é que venha a ser demasiado tarde para enfrentar as 
próximas tempestades que já hoje vemos como inevitáveis.
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3/ Disse que o Armistício da Terra seria essencial para 
assegurar o desenvolvimento sustentável e a realização dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Pode 
explicar melhor as suas afirmações? 
       Não haverá desenvolvimento sustentável, a menos que desenvolvamos um clima sustentável. 
Mas fazê-lo envolverá custos enormes, bem como oportunidades. A transição de uma economia 
global baseada no carbono para uma economia global baseada na Natureza envolverá 
tremendas oportunidades e novos empregos numa variedade de setores. Mas é necessário 
financiamento e os militares gastam hoje, a nível global, quase dois biliões de euros por ano em 
defesa do Estado-nação contra outras nações. O que precisam de fazer - e já se vê esta forma de 
pensar entre os militares, mas, infelizmente, não se vê tanto entre os políticos - é redefinir a 
segurança nacional em termos de desenvolvimento sustentável. 
Para o fazer, é necessário investir em economias verdes. Há um trabalho tremendo a ser feito na 
conversão das atuais fontes de energia baseadas no carbono em fontes renováveis, como a 
energia solar e a energia eólica, tornando-as resilientes e assegurando que conseguem suportar 
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um tesouro mundial e todos devemos agradecer ao Reino Unido por partilhá-lo connosco. É 
totalmente correto ao caraterizar as alterações climáticas como a maior ameaça que a 
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a vinda de ventos e de condições meteorológicas que poderiam causar muitos danos às 
infra-estruturas existentes. Ao mesmo tempo, queremos que as economias verdes desenvolvam 
as tecnologias de emissões negativas necessárias, ou de sequestro de carbono, para 
começarem a retirar o carbono da atmosfera. E temos feito muito pouco ou nenhum progresso 
nesta área, o que é, mais uma vez, uma razão para conseguirmos um Armistício da Terra. Criar 
tecnologias de emissões negativas podem gerar centenas de milhares de novos empregos, 
especialmente no mundo em desenvolvimento, e assim encorajar o desenvolvimento sustentável 
e a emergência muito rápida de economias verdes em todo o mundo.
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Não haverá desenvolvimento sustentável, a menos que desenvolvamos um clima sustentável. 
Mas fazê-lo envolverá custos enormes, bem como oportunidades. A transição de uma economia 
global baseada no carbono para uma economia global baseada na Natureza envolverá 
tremendas oportunidades e novos empregos numa variedade de setores. Mas é necessário 
financiamento e os militares gastam hoje, a nível global, quase dois biliões de euros por ano em 
defesa do Estado-nação contra outras nações. O que precisam de fazer - e já se vê esta forma de 
pensar entre os militares, mas, infelizmente, não se vê tanto entre os políticos - é redefinir a 
segurança nacional em termos de desenvolvimento sustentável. 
Para o fazer, é necessário investir em economias verdes. Há um trabalho tremendo a ser feito na 
conversão das atuais fontes de energia baseadas no carbono em fontes renováveis, como a 
energia solar e a energia eólica, tornando-as resilientes e assegurando que conseguem suportar 

5/ De facto, os riscos associados à geo-engenharia solar são 
demasiado grandes. Acredito que os esforços de restauração 
dos ecossistemas são essenciais para se avançar. Por exemplo, 
com as turfeiras, que cobrem apenas 3% das terras a nível 
mundial, mas são uma verdadeira central de sequestro de 
carbono, porque armazenam mais de 550 mil milhões de 
toneladas. E estudos recentes mostraram que a restauração de 
alguns destes habitats poderia impedir a libertação de 394 
milhões de toneladas de CO2.
       Tem de haver esforços massivos de reflorestamento, o que significa plantar florestas em áreas 
onde elas não existem. Vai haver um problema crescente de secas e de incêndios florestais. 
Assim, as florestas têm de ser plantadas ou repostas em áreas que não vão arder em breve. Em 
2018 e 2019 emitimos 43 milhões de toneladas de CO2 para a atmosfera. Apesar do Acordo de 
Paris, apesar de todas as promessas para cortar o carbono. Foi a maior quantidade de carbono 
que nós, seres humanos, alguma vez libertámos para a atmosfera.

4/ O sequestro de carbono é muito importante na luta contra 
as alterações climáticas. Por exemplo, as pessoas não se 
apercebem como o solo é realmente decisivo para o ambiente 
e para a saúde do planeta.
       
Bem, penso que vamos ter de ir além do sequestro através do solo ou da agricultura, embora isto 
possa desempenhar um papel crítico. Precisamos de experimentar uma grande variedade de 
abordagens ao sequestro de carbono utilizando a terra e os oceanos. E gostaria de fazer uma 
distinção entre sequestro de carbono, que é de origem terrestre ou oceânica, e geo-engenharia, 
que é a pulverização de aerossóis na atmosfera, onde sou muito cético, porque poderia ser uma 
repetição da experiência da chuva ácida nos EUA, ou mesmo pior.
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6/ No que diz respeito aos esforços de restauração em grande 
escala, tem havido grandes iniciativas, como no Paquistão, com 
a plantação de mil milhões de árvores, que rapidamente se 
transformaram em 10 mil milhões. Se olharmos para as imagens 
antes e depois do que foram capazes de fazer nos terrenos até 
à sua restauração, é impressionante.
       Em termos de preservação da biodiversidade, precisamos de restaurar a floresta e toda a 
natureza selvagem que pudermos. E também criar empregos. É aí que o Armistício da Terra 
poderia libertar financiamentos, porque tentar obter dinheiro dos governos, dos orçamentos 
nacionais, será muito difícil, a menos que todos concordemos em simultâneo em cortar os 
orçamentos militares.

7/ No seu artigo "Preservar a Natureza e a Nação: redefinindo 
a Soberania do Estado na Era do Antropoceno", relata que, face 
à aceleração global das alterações climáticas, é tempo de 
reconstruir a definição legal de soberania, assegurando que 
esta inclui a responsabilidade primária do Estado de preservar 
a vida. O que significa que deve proteger tanto a nação como 
a Natureza, ou como você diz, "o Estado-nação pode muito bem 
provar ser o dinossauro moderno, condenado à extinção". 
O direito ambiental atual parece ser concebido para lidar apenas 
com as coisas tangíveis da Natureza dentro das fronteiras 
territoriais. Qual é a melhor forma de ultrapassarmos isto e 
proteger os intangíveis da Natureza que todos partilhamos e 
de que todos precisamos para a vida neste planeta?
       É uma questão muito complexa. Em primeiro lugar, a soberania nacional tornou-se quase uma 
definição absolutista que não permite qualquer lei internacional, ou permite muito pouco, a filtrar 
dentro das jurisdições nacionais de muitos Estados e tribunais. Mas uma série de investigadores 
já assinalaram que esta realidade está a mudar. Eu defendo que o Estado, tendo em conta as 
alterações climáticas, tem de reconhecer que a sua base fundamental de legitimidade e 
soberania é a sua capacidade de preservar a vida e a Natureza. A nação é a agência da 
regeneração – nação vem de “natio” em latim, que significa nascimento - e a responsabilidade 
principal do Estado e dos governos é assegurar o nascimento e o renascimento das pessoas, que 
dependem inteiramente da Natureza e dos recursos naturais para a sua existência. 
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8/ Sendo assim, não precisamos de mudar a soberania nacional?
       Não, não precisamos tanto de mudar a soberania nacional, mas antes de a alargar ao que eu 
chamo soberania integral. Integral vem do latim que significa partes de um todo maior. E, neste 
caso, o todo maior é, evidentemente, a Terra Mãe que nos apoia e sustenta. E uma das ideias que 
propus nesse artigo que refere é que os poderes soberanos dentro de um governo - executivo, 
legislativo e judicial - sejam reconfigurados para que o judicial tenha o poder e a responsabilidade 
de fazer cumprir as leis ambientais para preservar a Natureza como uma condição prévia para a 
soberania do Estado. Por outras palavras, não se trata da criação de soberania de Estado. O 
reconhecimento judicial e a aplicação de leis para proteger a Natureza são antes condição prévia 
para a soberania legítima do Estado. E isso abre os tribunais à aceitação de acordos 
internacionais, de princípios gerais do direito internacional como o princípio da precaução, o 
princípio de "não causar danos", o princípio da prevenção. Ou seja, devem ser todos aplicados nas 
jurisdições nacionais pelos tribunais. 
De facto, um tribunal na Alemanha acabou de tomar esta decisão, dizendo que os jovens alemães 
têm direitos humanos para o futuro. E reconheceram isso com base no direito europeu e na sua 
própria legislação de direitos humanos, mas também sentiram a falta de legislação internacional 
vinculativa nesta área. Penso que existe uma verdadeira necessidade de desenvolver tratados e 
conceitos jurídicos vinculativos que reconheçam o Sistema Terrestre como um todo, que é 
fundamental para a preservação da Natureza e de cada nação. E nesse sentido, se houvesse um 
maior reconhecimento internacional desta realidade, os tribunais poderiam fazê-lo cumprir a nível 
nacional dentro das suas próprias jurisdições territoriais.
Assim, vejo os tribunais a desempenhar um papel crítico na ajuda à preservação do ambiente, da 
Natureza e da nação. Mas para isso têm de reconhecer o direito ambiental como condição prévia 
da soberania do Estado.

Adoro o trabalho que Malta tem feito tradicionalmente nesta área, especialmente ao reconhecer 
o conceito de Património Comum da Humanidade. Tem sido uma contribuição inestimável para o 

9/No seu artigo intitulado "Promoção do Estado de Direito no 
Ambiente Global", discute como os nossos bens comuns globais 
estão "sob constante e desestabilizadora agressão" por parte de 
Estados cujas economias são em grande parte baseadas no 
carbono. E diz que a proteção jurídica da economia global dos 
bens comuns é crítica. Acha que agora é o momento de recuperar 
a proposta de Malta de 1988 nas Nações Unidas do 
reconhecimento do clima como Património Comum da 
Humanidade?

direito internacional. O desafio que agora enfrentamos é que precisamos de impor esse conceito 
e de ir além dele. O Património Comum da Humanidade fala de todos os Estados a trabalharem 
em conjunto para proteger o planeta como um todo, o que é absolutamente essencial. Mas para 
o fazer é necessário a construção de uma agência ou organização internacional, o que poderia 
levar de 10 a 15 anos, e penso que não temos tempo para fazer isso. Precisamos de 
operacionalizar estas construções jurídicas já e aplicá-las imediatamente nos tribunais e na 
elaboração de políticas entre Estados. 
Portanto, precisamos de reconhecer sem dúvida os princípios do Património Comum da 
Humanidade a nível coletivo, mas ao mesmo tempo precisamos de reconhecer ideias antigas, tais 
como o conceito de “trusteeship”, a ideia do imperador bizantino Justiniano de confiança pública, 
que aplicada hoje diz que certas áreas da ecologia global têm de ser preservadas a fim de 
assegurar a continuação da vida e da biodiversidade neste planeta. É o que eu chamo núcleo 
central dos bens comuns. O jurista Paulo Magalhães, diretor-geral da Casa Comum da 
Humanidade, chama-lhe conceito de condomínio para proteger os sistemas da Terra como um 
todo. E agora sabemos o que são os nove sistemas críticos que estão a preservar a vida na Terra 
– os chamados Limites do Planeta - e muitos deles estão a ser atacados, por isso precisam de 
proteção legal. 
Em suma, o desafio não consiste apenas em desenvolver o Património Comum da Humanidade, 
mas também em reconhecer os Sistema Terrestre como um condomínio legal, de confiança 
pública, e ainda reconhecer que as pessoas têm direito a um futuro, como os tribunais alemães 
fizeram recentemente com os direitos humanos dos jovens.
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Adoro o trabalho que Malta tem feito tradicionalmente nesta área, especialmente ao reconhecer 
o conceito de Património Comum da Humanidade. Tem sido uma contribuição inestimável para o 

10/Referiu-se a Paulo Magalhães. Quais são as suas ideias 
sobre a proposta da Casa Comum de Humanidade?
É um trabalho maravilhoso que Paulo Magalhães iniciou em Portugal e que obteve apoio de todo 
o mundo. Temos de olhar para os sistemas da vida da Terra como um sistema integrado e 
completo. E não estamos a tratar a biosfera e a vida no planeta como um sistema integrado. Por 
isso, o trabalho de Paulo Magalhães é absolutamente essencial para o nosso entendimento de 
que, se nos vamos salvar a nós próprios, precisamos de salvar os sistemas básicos de suporte 
que tornam toda a vida possível na Terra.

direito internacional. O desafio que agora enfrentamos é que precisamos de impor esse conceito 
e de ir além dele. O Património Comum da Humanidade fala de todos os Estados a trabalharem 
em conjunto para proteger o planeta como um todo, o que é absolutamente essencial. Mas para 
o fazer é necessário a construção de uma agência ou organização internacional, o que poderia 
levar de 10 a 15 anos, e penso que não temos tempo para fazer isso. Precisamos de 
operacionalizar estas construções jurídicas já e aplicá-las imediatamente nos tribunais e na 
elaboração de políticas entre Estados. 
Portanto, precisamos de reconhecer sem dúvida os princípios do Património Comum da 
Humanidade a nível coletivo, mas ao mesmo tempo precisamos de reconhecer ideias antigas, tais 
como o conceito de “trusteeship”, a ideia do imperador bizantino Justiniano de confiança pública, 
que aplicada hoje diz que certas áreas da ecologia global têm de ser preservadas a fim de 
assegurar a continuação da vida e da biodiversidade neste planeta. É o que eu chamo núcleo 
central dos bens comuns. O jurista Paulo Magalhães, diretor-geral da Casa Comum da 
Humanidade, chama-lhe conceito de condomínio para proteger os sistemas da Terra como um 
todo. E agora sabemos o que são os nove sistemas críticos que estão a preservar a vida na Terra 
– os chamados Limites do Planeta - e muitos deles estão a ser atacados, por isso precisam de 
proteção legal. 
Em suma, o desafio não consiste apenas em desenvolver o Património Comum da Humanidade, 
mas também em reconhecer os Sistema Terrestre como um condomínio legal, de confiança 
pública, e ainda reconhecer que as pessoas têm direito a um futuro, como os tribunais alemães 
fizeram recentemente com os direitos humanos dos jovens.

Conversas da Casa Comum 
Thomas Boudreau, professor da Universidade de Salisbury, nos EUA   



8

Primeiro, temos de alargar a nossa compreensão do que é a lei, especialmente no direito 
internacional. Antes de Jeremy Bentham, jurista inglês considerado o fundador do utilitarismo 
moderno (séculos XVIII e XIX), que não aprovou a Revolução Americana e era um imperialista, 
antes de ele definir acordos entre Estados soberanos baseados em leis internacionais, na 
verdade ele não se referia a Estados soberanos, mas a reis e imperadores. E essa é a definição 
atual de direito internacional, que é irremediavelmente inadequada, especialmente desde as 
revoluções jurídicas provocadas pela Segunda Guerra Mundial. Portanto, precisamos de expandir 
a nossa compreensão do direito internacional e a profunda inter-relação entre direito e normas 
internacionais e direito e normas nacionais, especialmente no domínio do ambiente. 
Fui co-autor em 2017 de um livro sobre este tema com o professor Dean Sainz-Borgo da 
Universidade da Paz (Costa Rica), onde tentei regressar à definição do direito das nações do 
jurista inglês William Blackstone (século XVIII), que incluía indivíduos, grupos e nações dentro de 
um Estado, e as disputas ao abrigo do direito das nações podiam ser tratadas nas jurisdições 
nacionais. Portanto, se quisermos ter uma compreensão precisa de como a lei pode funcionar 
nesta era desafiante, precisamos de combinar o entendimento de Blackstone do direito 
internacional - ou do dirieto das nações, que era muito mais permeável - com o entendimento de 
Jeremy Bentham do direito entre Estados soberanos, hoje interpretado como simples acordos 
entre Estados soberanos. 
Ou seja, precisamos de um entendimento mais robusto e isso já está a acontecer na prática. 
Chamam-lhe direito transnacional ou constitucionalismo internacional. Há uma variedade de 
paradigmas a tentar descrever o fenómeno, aquilo que eu descrevi como a difusão nacional de 
normas legais através jurisdições nacionais ou a difusão diferencial de normas internacionais em 
jurisdições nacionais. Assim, precisamos de fazer muito mais com a legislação ambiental, se temos 
alguma esperança de preservar o que resta. É uma obrigação absoluta dos tribunais e uma 
condição prévia para a soberania legítima do Estado. Os Estados não podem pretender ser 
soberanos a menos que estejam a preservar a Natureza e a nação, e a maioria dos países 
desenvolvidos e industrializados não está a fazer isso. 
. 

11/Qual deveria ser o papel da lei na abordagem da 
emergência climática, assim como outros desafios ambientais 
que enfrentamos? Acredita que é necessário repensar o conceito 
jurídico do planeta?
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12/Precisamos de uma mudança de paradigma global a fim 
de combater eficazmente crises convergentes de alterações 
climáticas e perda generalizada da biodiversidade. Acha que a 
proposta de um Pacto Global para o Ambiente poderia ser o 
veículo para tal mudança? E qual deveria ser o seu conteúdo?

Tenho trabalhado nele desde 2018. O Pacto Global para o Ambiente sublinha que todos têm 
direito a um ambiente saudável. E algo que notei na recente decisão do tribunal da Alemanha a 
que me referi atrás - que corresponde a um momento de viragem - é que parece lamentar a 
ausência de um pacto internacional. Havia falta de citação de tratados internacionais, 
especialmente em relação aos direitos humanos, porque o tribunal alemão argumentou em 
termos de direito dos jovens a um futuro sustentável. Por isso, o Pacto Global para o Ambiente 
poderia preencher uma necessidade jurídica crítica ao fornecer um direito legal e abrangente que 
as pessoas podem usar nas suas próprias jurisdições nacionais, a fim de protegerem o ambiente 
local e global. 
O Pacto poderia também incluir uma linguagem mais explícita sobre a ideia de confiança pública 
do imperador bizantino Justiniano. Quando se fala do Estado de Direito, a maior parte das 
jurisdições contém um corpo de deveres, responsabilidades, normas e partes, e por isso a ideia 
de confiança pública poderia e deveria estar no Pacto Global para a Ambiente. Não se sabe o que 
os tribunais ou os juízes irão favorecer e, por isso, a linguagem do Património Comum da 
Humanidade e a ideia de Paulo Magalhães sobre o condomínio legal do Sistema Terrestre como 
um todo poderia também estar lá incluída. 
Assim seria fornecida uma variedade de argumentos que os tribunais ou os decisores políticos 
poderiam então aproveitar para tomarem as suas próprias decisões ou julgamentos legais, e o 
Pacto Global para o Ambiente é essencial porque preencherá esta lacuna gritante no direito 
internacional, que precisa desesperadamente de ser preenchida se quisermos fazer algum 
progresso na preservação da Natureza ou das nações num futuro muito próximo.

13/Qual é o papel da sociedade civil na realização de ações 
concretas para enfrentar a emergência climática?
A sociedade civil é essencial, pode ser o principal motor para mudar a atual trajetória de catástrofe 
ambiental em que nos encontramos. Por exemplo, nos nossos padrões de consumo, 
necessitamos de viver a vida muito localmente. As elites ambientais ainda gostam de entrar em 
jatos e voar para outros países ou continentes para participarem em conferências, em protestos 
contra as alterações climáticas, criando uma enorme pegada de carbono quando se consideram 
as centenas de delegados, diplomatas, ONG ou meios de comunicação social que participam 
nessas conferências. Ou seja, tornam-se assim vítimas do seu próprio protesto. Precisamos de 

aprender a viver localmente, porque temos Zoom, Skype ou videoconferência para realizar essas 
conferências. 
É por isso que também sublinho o papel das Nações Unidas. A maior comunidade diplomática do 
mundo já existe na cidade de Nova Iorque. Há outras em Genebra, Viena, Nairobi, Singapura. Não 
precisamos de recriar estas conferências. Devíamos estar a utilizar instituições que já existem e 
que não contribuem com mais pegadas de carbono massivas para o problema que queremos 
resolver. Também penso que a sociedade civil pode realmente alterar os nossos padrões de 
consumo. Hoje não há necessidade, especialmente durante a crise pandémica, de comer carne 
vermelha, especialmente nos EUA. Precisamos de reduzir o consumo que está literalmente a 
matar o planeta e de nos envolver ativamente na tentativa de restaurar o nosso ambiente local.
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Transcrição da entrevista: Otter AI

A sociedade civil é essencial, pode ser o principal motor para mudar a atual trajetória de catástrofe 
ambiental em que nos encontramos. Por exemplo, nos nossos padrões de consumo, 
necessitamos de viver a vida muito localmente. As elites ambientais ainda gostam de entrar em 
jatos e voar para outros países ou continentes para participarem em conferências, em protestos 
contra as alterações climáticas, criando uma enorme pegada de carbono quando se consideram 
as centenas de delegados, diplomatas, ONG ou meios de comunicação social que participam 
nessas conferências. Ou seja, tornam-se assim vítimas do seu próprio protesto. Precisamos de 

aprender a viver localmente, porque temos Zoom, Skype ou videoconferência para realizar essas 
conferências. 
É por isso que também sublinho o papel das Nações Unidas. A maior comunidade diplomática do 
mundo já existe na cidade de Nova Iorque. Há outras em Genebra, Viena, Nairobi, Singapura. Não 
precisamos de recriar estas conferências. Devíamos estar a utilizar instituições que já existem e 
que não contribuem com mais pegadas de carbono massivas para o problema que queremos 
resolver. Também penso que a sociedade civil pode realmente alterar os nossos padrões de 
consumo. Hoje não há necessidade, especialmente durante a crise pandémica, de comer carne 
vermelha, especialmente nos EUA. Precisamos de reduzir o consumo que está literalmente a 
matar o planeta e de nos envolver ativamente na tentativa de restaurar o nosso ambiente local.

14/Há mais alguma coisa que gostaria de partilhar com o 
nosso público?

Sim, gostaria de partilhar a ideia básica de que já estamos na década decisiva para o destino do 
planeta ou de uma grande parte dele. Por isso precisamos de tomar medidas agora e nos 
próximos anos, se quisermos evitar alterações climáticas catastróficas e destruição. Assim, o 
desafio é a todos nós começarmos a agir, a fazer as mudanças necessárias, individualmente, 
coletivamente, a nível nacional, internacional, para assegurar que a vida continua neste planeta.

Muito obrigado por se juntarem a nós neste episódio das Conversas da Casa Comum. Por 
favor, subscreva, partilhe e não se esqueça de sintonizar em 30 de junho ao iniciarmos a nova 
série de Conversas em Casa Comum. E visite-nos em www.ThePlanetaryPress.com para mais 
episódios e para ler as últimas notícias sobre sustentabilidade, alterações climáticas e 
ambiente.
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