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A diretora para a América Latina da Rede Global para o Estudo dos Direitos 
Humanos e o Ambiente (GNHRE), reconhece que as causas do Covid-19 
“são as mesmas que provocam a perda de biodiversidade e as alterações 
climáticas”.

Uma das consequências infelizes e involuntárias da pandemia foi o aumento dos incêndios 
florestais e da desflorestação na região amazónica. O ano de 2020 era suposto ser o ano do 
ambiente, mas, no entanto, todos se distraíram com o caos que dominou todos os outros 
debates. A pandemia deu aos líderes da região um livre-trânsito para evitarem a aplicação da 
legislação ambiental com base em argumentos como ser demasiado arriscado para os agentes 
de proteção ambiental agências estarem no terreno, ou que a economia estava a sofrer e 
aumentar a desflorestação e a poluição era uma forma de impulsionar o desenvolvimento 
económico em tempo de crise. O resultado é que a desflorestação e os incêndios florestais 
aumentaram mais uma vez. Por outro lado, os meios de comunicação social não prestaram tanta 
atenção a este problema como em 2019, porque as notícias eram esmagadas pelo Covid-19. E a 
proteção dos grupos indígenas recuou muito durante a pandemia, como provam os números 

desproporcionados de infeções e mortes nessas comunidades. Vários países têm litigância em 
curso que apela aos governos nacionais para darem uma resposta que assegure a proteção 
ambiental e a sua responsabilidade para com o clima global. 
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1/ Quais são os objetivos da Rede Global para o Estudo dos 
Direitos Humanos e o Ambiente?
       É uma rede global de académicos, investigadores, decisores políticos, advogados e ativistas 
comunitários, que estão particularmente interessados na interseção dos direitos humanos com o 
ambiente. E esta rede reconhece que os direitos humanos têm impacto no ambiente e que a 
qualidade ambiental tem impacto nos direitos humanos. Estamos divididos por regiões 
geográficas, porque a nossa rede está em crescimento e é particularmente diversificada. Como 
diretora para a América Latina, tenho a responsabilidade de mobilizar os membros da rede nesta 
região através de webinars, blogues e intercâmbio de bolsas de estudo académicas. Temos um 
repositório virtual dedicado à investigação que contém mais de 2000 fontes, sendo de longe o 
mais extenso portal de investigação disponível sobre os direitos humanos e o ambiente. Temos 
também um blogue com comentários sobre inovações jurídicas recentes, como decisões de 
tribunais que reconheceram de algum modo o direito a um ambiente saudável. E 
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ambiente, mas, no entanto, todos se distraíram com o caos que dominou todos os outros 
debates. A pandemia deu aos líderes da região um livre-trânsito para evitarem a aplicação da 
legislação ambiental com base em argumentos como ser demasiado arriscado para os agentes 
de proteção ambiental agências estarem no terreno, ou que a economia estava a sofrer e 
aumentar a desflorestação e a poluição era uma forma de impulsionar o desenvolvimento 
económico em tempo de crise. O resultado é que a desflorestação e os incêndios florestais 
aumentaram mais uma vez. Por outro lado, os meios de comunicação social não prestaram tanta 
atenção a este problema como em 2019, porque as notícias eram esmagadas pelo Covid-19. E a 
proteção dos grupos indígenas recuou muito durante a pandemia, como provam os números 

A jurista brasileira Maria Antonia Tigre é também coordenadora do grupo de direitos humanos, 
em particular direitos ecológicos, da Global Pandemic Network (GPN), uma comunidade 
académica criada para debater os aspetos jurídicos associados às pandemias. E é ainda 
membro da Comissão Mundial de Direito Ambiental da União Internacional para a Conservação 
da Natureza.

desenvolvemos desde 2020, com a pandemia, uma série de webinars centrados na litigação 
climática baseada nos direitos humanos, a nossa maior iniciativa até agora. Num webinar sobre 
a América Latina, tivemos o privilégio de ouvir Soledad García Muñoz, a primeira Relatora 
Especial sobre Direitos Económicos, Sociais, Culturais e Ambientais na Comissão Interamericana 
dos Direitos Humanos. Recebemos dela a ampla perspetiva sobre como reconhecer as 
alterações climáticas e desenvolver a litigância climática no sistema interamericano. 

desproporcionados de infeções e mortes nessas comunidades. Vários países têm litigância em 
curso que apela aos governos nacionais para darem uma resposta que assegure a proteção 
ambiental e a sua responsabilidade para com o clima global. 



Houve vários casos na América Latina que geraram litigância climática através de uma 
abordagem baseada nos direitos humanos e também centrada na pandemia. O Covid-19 é 
principalmente uma crise de saúde com consequências devastadoras para os direitos humanos 
à vida e à saúde, mas a natureza urgente e abrangente do efeito da pandemia tem complicado 
outros desafios ambientais e de direitos humanos de formas imprevisíveis e sem precedentes. E 
dada a origem do coronavírus como uma doença zoonótica, o que significa que foi transmitida 
de animais para humanos, a exploração das espécies selvagens e a desflorestação tornam-se 
um aspeto central na abordagem da pandemia e na prevenção de futuras pandemias. Portanto, 
o direito a um ambiente saudável desenvolveu-se e foi reconhecido a nível internacional 
também no contexto de uma espécie de resposta à pandemia. E o grupo que eu coordeno 
centra-se na forma como o direito a um ambiente saudável e outro tipo dos direitos verdes foram 
violados pela pandemia. E a partir de uma perspetiva jurídica, estamos a investigar como o 
direito a um ambiente saudável e outros direitos conexos, como o direito à água, o direito à 
alimentação, os direitos de povos indígenas, desempenham um papel nesta discussão.  

3/ A crise climática e a pandemia parecem mostrar-nos uma 
ligação entre degradação ambiental, saúde e direitos humanos. 
Como é que o futuro Pacto Global para o Ambiente promovido 
pela ONU poderá reforçar os direitos humanos e ao mesmo 
tempo trazer uma prestação de contas a nível internacional?  
       Muitos dos estudos que vimos sobre as causas da pandemia mostram que são as mesmas que 
impulsionam a perda de biodiversidade e as alterações climáticas, incluindo questões como a 
mudança do uso da terra ou a expansão agrícola no comércio e consumo de animais selvagens. 
Assim, o papel de um ambiente em deterioração, tanto como causa como consequência da 
pandemia, é muito significativo, porque aumenta a procura de reconhecimento do direito a um 
ambiente saudável em todo o mundo. E isto também é importante porque vimos o recuo na 
regulamentação ambiental devido à pandemia ou a utilização da pandemia como uma desculpa, 
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2/  O ano de 2020 foi desafiante, com a pandemia e as 
restrições de todo o tipo que ela impôs. Quais foram os temas 
dos direitos humanos no ambiente que se destacaram?
       

É uma rede global de académicos, investigadores, decisores políticos, advogados e ativistas 
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também um blogue com comentários sobre inovações jurídicas recentes, como decisões de 
tribunais que reconheceram de algum modo o direito a um ambiente saudável. E 

Uma das consequências infelizes e involuntárias da pandemia foi o aumento dos incêndios 
florestais e da desflorestação na região amazónica. O ano de 2020 era suposto ser o ano do 
ambiente, mas, no entanto, todos se distraíram com o caos que dominou todos os outros 
debates. A pandemia deu aos líderes da região um livre-trânsito para evitarem a aplicação da 
legislação ambiental com base em argumentos como ser demasiado arriscado para os agentes 
de proteção ambiental agências estarem no terreno, ou que a economia estava a sofrer e 
aumentar a desflorestação e a poluição era uma forma de impulsionar o desenvolvimento 
económico em tempo de crise. O resultado é que a desflorestação e os incêndios florestais 
aumentaram mais uma vez. Por outro lado, os meios de comunicação social não prestaram tanta 
atenção a este problema como em 2019, porque as notícias eram esmagadas pelo Covid-19. E a 
proteção dos grupos indígenas recuou muito durante a pandemia, como provam os números 
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desenvolvemos desde 2020, com a pandemia, uma série de webinars centrados na litigação 
climática baseada nos direitos humanos, a nossa maior iniciativa até agora. Num webinar sobre 
a América Latina, tivemos o privilégio de ouvir Soledad García Muñoz, a primeira Relatora 
Especial sobre Direitos Económicos, Sociais, Culturais e Ambientais na Comissão Interamericana 
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alterações climáticas e desenvolver a litigância climática no sistema interamericano. 

como aconteceu, por exemplo, no Brasil e nos EUA. E é aqui que o Pacto Global para o Ambiente 
pode ser particularmente útil porque proporciona uma plataforma, uma oportunidade para o 
reconhecimento do direito a um ambiente saudável a nível internacional, juntamente com outros 
princípios ambientais como o princípio da resiliência e o princípio da não regressão, o que teria 
sido essencial para evitar esta e futuras pandemias. Apesar de o Covid-19 ter, de certa forma, 
roubado este debate a nível internacional. 
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Muitos dos estudos que vimos sobre as causas da pandemia mostram que são as mesmas que 
impulsionam a perda de biodiversidade e as alterações climáticas, incluindo questões como a 
mudança do uso da terra ou a expansão agrícola no comércio e consumo de animais selvagens. 
Assim, o papel de um ambiente em deterioração, tanto como causa como consequência da 
pandemia, é muito significativo, porque aumenta a procura de reconhecimento do direito a um 
ambiente saudável em todo o mundo. E isto também é importante porque vimos o recuo na 
regulamentação ambiental devido à pandemia ou a utilização da pandemia como uma desculpa, 
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Uma das consequências infelizes e involuntárias da pandemia foi o aumento dos incêndios 
florestais e da desflorestação na região amazónica. O ano de 2020 era suposto ser o ano do 
ambiente, mas, no entanto, todos se distraíram com o caos que dominou todos os outros 
debates. A pandemia deu aos líderes da região um livre-trânsito para evitarem a aplicação da 
legislação ambiental com base em argumentos como ser demasiado arriscado para os agentes 
de proteção ambiental agências estarem no terreno, ou que a economia estava a sofrer e 
aumentar a desflorestação e a poluição era uma forma de impulsionar o desenvolvimento 
económico em tempo de crise. O resultado é que a desflorestação e os incêndios florestais 
aumentaram mais uma vez. Por outro lado, os meios de comunicação social não prestaram tanta 
atenção a este problema como em 2019, porque as notícias eram esmagadas pelo Covid-19. E a 
proteção dos grupos indígenas recuou muito durante a pandemia, como provam os números 

5/ Como poderia o quadro jurídico proposto pela Casa 
Comum da Humanidade abordar as lacunas existentes no 
direito internacional do ambiente? 
       O que é interessante na abordagem proposta pela Casa Comum da Humanidade é o 
reconhecimento de que o Sistema Terrestre está interligado e, como resultado disso, a sua 
governação deve abordar a unidade e indivisibilidade de um ponto de vista jurídico, uma 
unidade em que todos partilham a responsabilidade pela proteção do ambiente. E embora isto 
tenha sido reconhecido numa perspetiva teórica, ainda faltam os mecanismos jurídicos para o 
tornar realidade. Como resultado, os países em desenvolvimento ainda dependem muito da sua 
soberania e da responsabilidade histórica dos países desenvolvidos como uma desculpa para 

4/ O direito a um ambiente saudável foi incorporado em mais 
de 100 constituições nacionais. No entanto, falta vermos este 
direito reconhecido num tratado juridicamente vinculativo. 
Porquê? 
       O direito a um ambiente saudável é uma história que ainda está a ser contada, porque quando 
os principais tratados internacionais e direitos humanos foram adotados, a relevância do 
ambiente natural para o gozo dos direitos humanos ainda não era reconhecida. E quando os 
movimentos ambientalistas emergiram nos anos sessenta e setenta do século XX, já era 
demasiado tarde. Com amplo reconhecimento nas constituições nacionais, o movimento a nível 
internacional para reconhecer o direito a um ambiente saudável aumentou e várias propostas 
foram apresentadas na ONU. Durante o debate internacional que surgiu sobre o Pacto Global 
para o Ambiente proposto nas Nações Unidas, muitos países foram a favor desse 
reconhecimento e poucos o rejeitaram explicitamente. Só que entre esses poucos países estão 
os EUA, que têm muito peso nestas discussões, embora haja agora um governo diferente, o que 
significa que este o cenário pode provavelmente mudar. Muitos dos países que ainda se opõem 
ao reconhecimento internacional fazem-no devido a interesses próprios nacionais e para 
evitarem responsabilidades ambientais a nível internacional. 
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como aconteceu, por exemplo, no Brasil e nos EUA. E é aqui que o Pacto Global para o Ambiente 
pode ser particularmente útil porque proporciona uma plataforma, uma oportunidade para o 
reconhecimento do direito a um ambiente saudável a nível internacional, juntamente com outros 
princípios ambientais como o princípio da resiliência e o princípio da não regressão, o que teria 
sido essencial para evitar esta e futuras pandemias. Apesar de o Covid-19 ter, de certa forma, 
roubado este debate a nível internacional. 

continuarem a poluir o ambiente. No entanto, a destruição generalizada do ambiente mostra 
como devemos ir além de alguns dos conceitos centrais do regime jurídico ambiental 
internacional e assegurar que na verdade, uma responsabilidade partilhada existe.  

desproporcionados de infeções e mortes nessas comunidades. Vários países têm litigância em 
curso que apela aos governos nacionais para darem uma resposta que assegure a proteção 
ambiental e a sua responsabilidade para com o clima global. 
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7/ Qual é a importância da cooperação regional entre os 
países da Amazónia para salvar este ecossistema vital?
       Uma das consequências infelizes e involuntárias da pandemia foi o aumento dos incêndios 
florestais e da desflorestação na região amazónica. O ano de 2020 era suposto ser o ano do 
ambiente, mas, no entanto, todos se distraíram com o caos que dominou todos os outros 
debates. A pandemia deu aos líderes da região um livre-trânsito para evitarem a aplicação da 
legislação ambiental com base em argumentos como ser demasiado arriscado para os agentes 
de proteção ambiental agências estarem no terreno, ou que a economia estava a sofrer e 
aumentar a desflorestação e a poluição era uma forma de impulsionar o desenvolvimento 
económico em tempo de crise. O resultado é que a desflorestação e os incêndios florestais 
aumentaram mais uma vez. Por outro lado, os meios de comunicação social não prestaram tanta 
atenção a este problema como em 2019, porque as notícias eram esmagadas pelo Covid-19. E a 
proteção dos grupos indígenas recuou muito durante a pandemia, como provam os números 

O que é interessante na abordagem proposta pela Casa Comum da Humanidade é o 
reconhecimento de que o Sistema Terrestre está interligado e, como resultado disso, a sua 
governação deve abordar a unidade e indivisibilidade de um ponto de vista jurídico, uma 
unidade em que todos partilham a responsabilidade pela proteção do ambiente. E embora isto 
tenha sido reconhecido numa perspetiva teórica, ainda faltam os mecanismos jurídicos para o 
tornar realidade. Como resultado, os países em desenvolvimento ainda dependem muito da sua 
soberania e da responsabilidade histórica dos países desenvolvidos como uma desculpa para 

6/ Então o que se passa realmente se tomarmos a floresta 
tropical da Amazónia como exemplo?
       Bem, todos sabem que a Amazónia tem um papel crucial para o clima global. E quando os 
incêndios de 2019 aconteceram, houve um impacto global sem precedentes em muitos países. 
Mas ainda existe uma lacuna jurídica sobre como cuidar dos serviços dos ecossistemas que a 
Amazónia fornece, uma vez que continua a ser um recurso gratuito que está disponível a uma 
escala global. E a proteção deste recurso tem um preço para os países da Amazónia, que é o 
que os líderes desses países geralmente referem para evitar a responsabilidade de cuidar 
desses ecossistemas um pouco melhor. Há muito poucos mecanismos económicos que dão à 
Amazónia um valor que seja mais do que retórico. E, como brasileira, sinto-me encorajada a falar 
sobre a floresta tropical amazónica de uma forma que outros não conseguem. Por isso, embora 
seja animador ver o mundo indignado com as políticas brasileiras e as políticas de outros países 
que partilham a Amazónia, e que levaram ao aumento das taxas de desflorestação, a menos que 
o mundo também forneça uma solução jurídica que ofereça aos países da Amazónia um valor 
económico real pela atividade de proteção dos ecossistemas, essa indignação do mundo não 
tem sentido. Por isso, a Casa Comum da Humanidade usa a discussão acesa pelo Pacto Global 
para o Ambiente como uma oportunidade para trazer uma abordagem inovadora para aquela 
lacuna jurídica. 
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desproporcionados de infeções e mortes nessas comunidades. Vários países têm litigância em 
curso que apela aos governos nacionais para darem uma resposta que assegure a proteção 
ambiental e a sua responsabilidade para com o clima global. 
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Uma das consequências infelizes e involuntárias da pandemia foi o aumento dos incêndios 
florestais e da desflorestação na região amazónica. O ano de 2020 era suposto ser o ano do 
ambiente, mas, no entanto, todos se distraíram com o caos que dominou todos os outros 
debates. A pandemia deu aos líderes da região um livre-trânsito para evitarem a aplicação da 
legislação ambiental com base em argumentos como ser demasiado arriscado para os agentes 
de proteção ambiental agências estarem no terreno, ou que a economia estava a sofrer e 
aumentar a desflorestação e a poluição era uma forma de impulsionar o desenvolvimento 
económico em tempo de crise. O resultado é que a desflorestação e os incêndios florestais 
aumentaram mais uma vez. Por outro lado, os meios de comunicação social não prestaram tanta 
atenção a este problema como em 2019, porque as notícias eram esmagadas pelo Covid-19. E a 
proteção dos grupos indígenas recuou muito durante a pandemia, como provam os números 

8/Mas a Amazónia representa um ecossistema único, que deve 
ser protegido na sua integridade em vez de o ser através de 
diferentes abordagens nacionais. 
Precisamente. E isso ainda não foi feito de uma forma eficaz. O significado global das ameaças 
à Amazónia exige respostas baseadas na cooperação entre os países da região. E tendo em 
conta que estes países foram afetados pela pandemia, é essencial que esta resposta 
cooperativa tenha lugar no âmbito do Organização do Tratado de Cooperação da Amazónia, 
sistema regional que se desenvolveu nas últimas quatro décadas, como resultado dos esforços 
de cooperação entre os nove países amazónicos. Como resposta aos incêndios florestais de 
2019, os líderes regionais adotaram o Pacto de Leticia (assinado na cidade do mesmo nome na 
Colômbia), que é basicamente uma declaração de intenções com o objetivo de dar uma 
resposta regional a emergências como os fogos florestais, mas que também ainda não tomou 
qualquer forma concreta. 
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desproporcionados de infeções e mortes nessas comunidades. Vários países têm litigância em 
curso que apela aos governos nacionais para darem uma resposta que assegure a proteção 
ambiental e a sua responsabilidade para com o clima global. 

9/ No seu recente discurso sobre o Estado do Planeta, o 
secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que a 
Humanidade está a travar uma guerra contra a Natureza. 
E apesar do aumento dos impactos adversos das alterações 
climáticas, as políticas climáticas ainda não conseguiram 
responder a este desafio. Como é que o Pacto Global para o 
Ambiente abordaria melhor as crises ambientais? 

Uma das principais lacunas do direito internacional do ambiente, que foi salientada por António 
Guterres em 2018, é a fragmentação deste regime. Assim, em vez de termos um tratado de 
enquadramento que fornece os princípios jurídicos fundamentais como o regime de direitos 
humanos, por exemplo, o direito internacional do ambiente é desenvolvido através de uma 
abordagem sectorial. Temos um regime jurídico para a biodiversidade, as alterações climáticas, 
a floresta, etc. Mas a pandemia mostrou-nos que no ambiente está tudo interligado, o que 
justifica uma abordagem global. E é exatamente o que o Pacto Global para o Ambiente pode 
proporcionar. Um Pacto Global postularia a base para respostas jurídicas a problemas ambientais 
existentes e emergentes, e uma orientação para a comunidade internacional quando não chega 
a acordo sobre uma resposta conjunta. Porque as discussões sobre o clima mostram que a 

diplomacia internacional pode ser frequentemente lenta a responder aos problemas 
emergentes. Seria também de prever, por exemplo, uma maior responsabilização por parte dos 
Estados. Como podemos ver em vários casos de litigação climática que se espalharam por todo 
o mundo nos últimos anos, o direito a um ambiente saudável e outros princípios ambientais 
fornecem a base para uma maior responsabilização dos Estados, mesmo quando estes não 
aceitam políticas mais rigorosas. 
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Uma das consequências infelizes e involuntárias da pandemia foi o aumento dos incêndios 
florestais e da desflorestação na região amazónica. O ano de 2020 era suposto ser o ano do 
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de proteção ambiental agências estarem no terreno, ou que a economia estava a sofrer e 
aumentar a desflorestação e a poluição era uma forma de impulsionar o desenvolvimento 
económico em tempo de crise. O resultado é que a desflorestação e os incêndios florestais 
aumentaram mais uma vez. Por outro lado, os meios de comunicação social não prestaram tanta 
atenção a este problema como em 2019, porque as notícias eram esmagadas pelo Covid-19. E a 
proteção dos grupos indígenas recuou muito durante a pandemia, como provam os números 
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desproporcionados de infeções e mortes nessas comunidades. Vários países têm litigância em 
curso que apela aos governos nacionais para darem uma resposta que assegure a proteção 
ambiental e a sua responsabilidade para com o clima global. 

Uma das principais lacunas do direito internacional do ambiente, que foi salientada por António 
Guterres em 2018, é a fragmentação deste regime. Assim, em vez de termos um tratado de 
enquadramento que fornece os princípios jurídicos fundamentais como o regime de direitos 
humanos, por exemplo, o direito internacional do ambiente é desenvolvido através de uma 
abordagem sectorial. Temos um regime jurídico para a biodiversidade, as alterações climáticas, 
a floresta, etc. Mas a pandemia mostrou-nos que no ambiente está tudo interligado, o que 
justifica uma abordagem global. E é exatamente o que o Pacto Global para o Ambiente pode 
proporcionar. Um Pacto Global postularia a base para respostas jurídicas a problemas ambientais 
existentes e emergentes, e uma orientação para a comunidade internacional quando não chega 
a acordo sobre uma resposta conjunta. Porque as discussões sobre o clima mostram que a 

diplomacia internacional pode ser frequentemente lenta a responder aos problemas 
emergentes. Seria também de prever, por exemplo, uma maior responsabilização por parte dos 
Estados. Como podemos ver em vários casos de litigação climática que se espalharam por todo 
o mundo nos últimos anos, o direito a um ambiente saudável e outros princípios ambientais 
fornecem a base para uma maior responsabilização dos Estados, mesmo quando estes não 
aceitam políticas mais rigorosas. 

10/ Existem alguns países ou políticas nacionais como um 
exemplo a seguir pela comunidade internacional? 
A União Europeia tem vindo a desenvolver uma recuperação verde face à crise económica 
provocada pela pandemia que é um pouco mais ambiciosa e considera como devemos 
responder a este problema de uma forma que seja segura e protetora do ambiente. Por isso, 
esperamos ver também esta abordagem noutros países como os EUA, uma vez que há um novo 
governo. 

11/ O que podemos esperar do movimento dos direitos 
humanos e do ambiente em 2021?  
O uso do direito a um ambiente saudável é o caminho a seguir. É interessante ver o movimento 
neste sentido de tribunais de todo o mundo, que estão a tentar preencher esta lacuna nos 
sistemas de governação nacional, ao pressionaram os governos a fazerem mais para proteger o 
ambiente, o clima e os direitos humanos. Temos visto muitos casos em toda a América Latina. O 
Brasil tem uma série de novos casos inovadores que provavelmente vão ter resultados em 2021. 
O Tribunal Interamericano dos Direitos Humanos também desenvolveu o direito a um ambiente 
saudável em casos recentes. Por isso, estou entusiasmada por ver este desenvolvimento de 
uma jurisprudência verde nos tribunais de todo o mundo. 


