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Frank Biermann: “A proposta da Casa Comum da 
Humanidade é fantástica, mas os Limites do Planeta 
têm de incluir questões sociais como a desigualdade e 
a injustiça”
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“É muito importante olhar para o mundo das desigualdades e sublinhar que 
a responsabilidade pelas transformações do Sistema Terrestre no passado, 
particularmente das alterações climáticas, tem a ver muito mais com os 
países ricos do Hemisfério Norte, tal como a responsabilidade de enfrentar 
estes problemas”, afirma Frank Biermann. O professor de Governação Global 
da Sustentabilidade na Universidade de Utrecht, nos Países Baixos, defende 
que “perante a extinção das espécies, a disseminação mundial de plásticos 
nos oceanos ou a redução da camada de ozono, as instituições 
internacionais existentes não são capazes de lidar com estes desafios e, por 
isso, precisamos de melhores instituições globais de governação”.

Concordo plenamente. E é muito importante ter sempre isto em mente, especialmente nas 
comunidades que são mais a favor de um discurso da Humanidade como um todo. Este é o 
discurso do Antropoceno, um novo termo que foi proposto para descrever a era geológica atual 
na história planetária como importante é impulsionada pela espécie humana. É uma caraterística 
definidora muito importante da era atual, mas esconde ou tende a esconder as desigualdades. É 
muito importante olhar para o mundo das desigualdades e sublinhar que a responsabilidade pelas 
transformações do Sistema Terrestre no passado, particularmente das alterações climáticas, tem a 
ver muito mais com os países ricos no Hemisfério Norte, tal como a responsabilidade de enfrentar 
estes problemas.

E também é muito importante nas estruturas de governação que estamos a desenvolver por 
causa da transformação do Sistema Terrestre, dar grande poder de voto às pessoas vulneráveis 
em todo o tipo de tomadas de decisão. Vê-se isto no papel da ciência, por exemplo, na medida 
em que damos um papel mais forte aos cientistas na tomada de decisões, implícita ou 
explicitamente, e por isso temos de compreender em que medida eles são afetados ou 
influenciados por serem cidadãos de países da OCDE. 

O mesmo se passa com a sociedade civil. Estou a trabalhar num livro com a minha colega 
Carole-Anne Sénit em que discutimos os desequilíbrios na sociedade civil global. Ou seja, 
tentamos compreender até que ponto as pessoas que estão em Nova Iorque nas Nações Unidas 

e que falam em prol da globalização da sociedade civil, estão realmente a representar uma 
sociedade civil global ou uma sociedade civil dos países ricos do Hemisfério Norte. E isto tem 
muito a ver com dinheiro, com financiamento, com o discurso do poder. Fizemos uma série de 
entrevistas e estudos sobre a forma como a sociedade civil trabalha na ONU em Nova Iorque.  E 
as organizações financiadas pelos países ricos são as mais poderosas. Portanto, a desigualdade 
é também um problema para a Governação do Sistema Terrestre, e temos de a abordar muito na 
nossa investigação.



Bem-vindos às Conversas da Casa Comum. Hoje 
entrevistamos Frank Biermann, professor de Governação 
Global da Sustentabilidade na Universidade de Utrecht, 
nos Países Baixos, diretor do projeto ERC GlobalGoals 
financiado pelo Conselho Europeu de Investigação, 
fundador do Projeto de Governação do Sistema Terrestre e 
editor da revista “Earth System Governance”. 
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1/  É professor de Governação da Sustentabilidade Global e 
fundador do Projeto de Governação do Sistema Terrestre. Qual 
é o objetivo da sua investigação atual?
       Há duas funções diferentes. Ser professor na Universidade de Utrecht significa que sou um 
cientista político e também tenho alguma experiência em direito internacional. Mas a minha 
investigação também é ciência política e relações internacionais. Por isso, tento compreender de 
maneira mais profunda como podemos criar instituições que possam lidar melhor com os 
problemas da mudança ambiental global. Sabemos que todo o Sistema Terrestre é hoje 
transformado pelas ações humanas, a mudança climática está a acelerar e temos de lutar muito 
para manter o aquecimento global abaixo de 1,5 graus.

A extinção de espécies, a disseminação mundial de plásticos nos oceanos, o empobrecimento da 
camada de ozono, todos estes problemas são essencialmente globais. Isto significa que os países 
têm de trabalhar em conjunto, os governos têm de chegar a acordo sobre objetivos comuns, têm 
de conseguir partilhar recursos e conhecimentos, têm de ajustar as políticas, e todos temos de 
mudar para nos ajustarmos a este tipo de desafios. E para isso precisamos de instituições 
internacionais, de governação internacional. Mas as instituições existentes não são eficazes, não 
são realmente capazes de lidar com estes desafios. Portanto, precisamos de melhores instituições 
globais de governação. E é isto que me tem mantido ocupado nos últimos 30 anos, é o meu 
campo de investigação e de ensino, onde estou extremamente apaixonado. 

Não é necessariamente uma imagem de win-win, em que precisemos apenas de ter um melhor 
desenho institucional e depois tudo será resolvido, tudo será melhor. Em vez disso estou muito 
preocupado com conflitos de poder e desigualdades globais e todo o tipo de conflitos em que os 
países se encontram numa variedade de relações de desigualdade, dependência, 
pós-colonialismo, etc. Portanto, isto também faz parte da história das instituições que temos de ter 

Concordo plenamente. E é muito importante ter sempre isto em mente, especialmente nas 
comunidades que são mais a favor de um discurso da Humanidade como um todo. Este é o 
discurso do Antropoceno, um novo termo que foi proposto para descrever a era geológica atual 
na história planetária como importante é impulsionada pela espécie humana. É uma caraterística 
definidora muito importante da era atual, mas esconde ou tende a esconder as desigualdades. É 
muito importante olhar para o mundo das desigualdades e sublinhar que a responsabilidade pelas 
transformações do Sistema Terrestre no passado, particularmente das alterações climáticas, tem a 
ver muito mais com os países ricos no Hemisfério Norte, tal como a responsabilidade de enfrentar 
estes problemas.

E também é muito importante nas estruturas de governação que estamos a desenvolver por 
causa da transformação do Sistema Terrestre, dar grande poder de voto às pessoas vulneráveis 
em todo o tipo de tomadas de decisão. Vê-se isto no papel da ciência, por exemplo, na medida 
em que damos um papel mais forte aos cientistas na tomada de decisões, implícita ou 
explicitamente, e por isso temos de compreender em que medida eles são afetados ou 
influenciados por serem cidadãos de países da OCDE. 

O mesmo se passa com a sociedade civil. Estou a trabalhar num livro com a minha colega 
Carole-Anne Sénit em que discutimos os desequilíbrios na sociedade civil global. Ou seja, 
tentamos compreender até que ponto as pessoas que estão em Nova Iorque nas Nações Unidas 

em conta, e queremos compreender como podem tentar em conjunto alcançar um futuro 
equitativo e mais sustentável para todos dentro das condições naturais do nosso planeta. 
Portanto, esta é a minha investigação, é a área chave da minha cadeira como professor de 
Governação da Sustentabilidade na Universidade de Utrecht, como parte do Instituto Copernicus 
de Desenvolvimento Sustentável nesta universidade.

e que falam em prol da globalização da sociedade civil, estão realmente a representar uma 
sociedade civil global ou uma sociedade civil dos países ricos do Hemisfério Norte. E isto tem 
muito a ver com dinheiro, com financiamento, com o discurso do poder. Fizemos uma série de 
entrevistas e estudos sobre a forma como a sociedade civil trabalha na ONU em Nova Iorque.  E 
as organizações financiadas pelos países ricos são as mais poderosas. Portanto, a desigualdade 
é também um problema para a Governação do Sistema Terrestre, e temos de a abordar muito na 
nossa investigação.
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Há duas funções diferentes. Ser professor na Universidade de Utrecht significa que sou um 
cientista político e também tenho alguma experiência em direito internacional. Mas a minha 
investigação também é ciência política e relações internacionais. Por isso, tento compreender de 
maneira mais profunda como podemos criar instituições que possam lidar melhor com os 
problemas da mudança ambiental global. Sabemos que todo o Sistema Terrestre é hoje 
transformado pelas ações humanas, a mudança climática está a acelerar e temos de lutar muito 
para manter o aquecimento global abaixo de 1,5 graus.

A extinção de espécies, a disseminação mundial de plásticos nos oceanos, o empobrecimento da 
camada de ozono, todos estes problemas são essencialmente globais. Isto significa que os países 
têm de trabalhar em conjunto, os governos têm de chegar a acordo sobre objetivos comuns, têm 
de conseguir partilhar recursos e conhecimentos, têm de ajustar as políticas, e todos temos de 
mudar para nos ajustarmos a este tipo de desafios. E para isso precisamos de instituições 
internacionais, de governação internacional. Mas as instituições existentes não são eficazes, não 
são realmente capazes de lidar com estes desafios. Portanto, precisamos de melhores instituições 
globais de governação. E é isto que me tem mantido ocupado nos últimos 30 anos, é o meu 
campo de investigação e de ensino, onde estou extremamente apaixonado. 

Não é necessariamente uma imagem de win-win, em que precisemos apenas de ter um melhor 
desenho institucional e depois tudo será resolvido, tudo será melhor. Em vez disso estou muito 
preocupado com conflitos de poder e desigualdades globais e todo o tipo de conflitos em que os 
países se encontram numa variedade de relações de desigualdade, dependência, 
pós-colonialismo, etc. Portanto, isto também faz parte da história das instituições que temos de ter 

2/ E a governação do Sistema Terrestre?
       É uma história ligeiramente diferente. Não se trata apenas da minha própria investigação, mas é 
sobre a rede global para estudar em conjunto estas questões. E aqui, estamos a trabalhar sobre 
modelos que foram desenvolvidos nas ciências naturais em termos de colaborações globais de 
investigação. No passado, nos séculos XIX e XX, as ciências sociais eram, em grande medida, 
uma atividade individual. Mas não podemos continuar assim por mais tempo. Por isso, temos de 
trabalhar muito mais juntos. E as ciências naturais já o fazem desde os anos 50. A trabalhar juntos 
em grandes comunidades e grandes redes, onde se trocam conhecimentos científicos de acordo 
com os grandes projetos por vezes de cinco ou dez anos, em que centenas de cientistas 
trabalham e tentam em conjunto compreender melhor a realidade do que se está a passar. 

E este é um modelo que os cientistas naturais já o fazem há bastante tempo. Creio que é também 
muito importante para as ciências sociais. E isto é essencialmente o que é o Projeto de 
Governação do Sistema Terrestre. É uma rede global, onde centenas de cientistas estão a 
reunir-se e a discutir conjuntamente os resultados, os métodos de investigação e teorias sobre 
este grande desafio da governação e da transformação de todo o Sistema Terrestre.

Portanto, não estamos a falar de poluição atmosférica, mas da transformação do todo o Sistema 
Terrestre. Não estamos a falar da proteção de espécies individuais nas nossas regiões, mas da 
sexta extinção em massa de espécies, da subida do nível do mar, da degradação do solo, da 
redução da camada de ozono da estratosfera, na metade dos terrenos habitáveis no planeta que 
estamos a utilizar para a agricultura. E esta é uma situação que requer uma nova perspetiva. Não 
da política ambiental, mas onde temos de discutir os problemas de governação de todo o sistema 
planetário. E é por isso que desenvolvemos este conceito de governação do Sistema Terrestre, o 
que significa instituições que lidam com sistemas sócio-ecológicos à escala planetária.

Concordo plenamente. E é muito importante ter sempre isto em mente, especialmente nas 
comunidades que são mais a favor de um discurso da Humanidade como um todo. Este é o 
discurso do Antropoceno, um novo termo que foi proposto para descrever a era geológica atual 
na história planetária como importante é impulsionada pela espécie humana. É uma caraterística 
definidora muito importante da era atual, mas esconde ou tende a esconder as desigualdades. É 
muito importante olhar para o mundo das desigualdades e sublinhar que a responsabilidade pelas 
transformações do Sistema Terrestre no passado, particularmente das alterações climáticas, tem a 
ver muito mais com os países ricos no Hemisfério Norte, tal como a responsabilidade de enfrentar 
estes problemas.

E também é muito importante nas estruturas de governação que estamos a desenvolver por 
causa da transformação do Sistema Terrestre, dar grande poder de voto às pessoas vulneráveis 
em todo o tipo de tomadas de decisão. Vê-se isto no papel da ciência, por exemplo, na medida 
em que damos um papel mais forte aos cientistas na tomada de decisões, implícita ou 
explicitamente, e por isso temos de compreender em que medida eles são afetados ou 
influenciados por serem cidadãos de países da OCDE. 

O mesmo se passa com a sociedade civil. Estou a trabalhar num livro com a minha colega 
Carole-Anne Sénit em que discutimos os desequilíbrios na sociedade civil global. Ou seja, 
tentamos compreender até que ponto as pessoas que estão em Nova Iorque nas Nações Unidas 
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sociedade civil global ou uma sociedade civil dos países ricos do Hemisfério Norte. E isto tem 
muito a ver com dinheiro, com financiamento, com o discurso do poder. Fizemos uma série de 
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nossa investigação.



4

3/ Durante o seu trabalho neste campo, viu alguma mudança 
na política de governação ambiental no sentido de uma 
abordagem mais baseada no Sistema Terrestre? 
       
Não a um nível sistémico. Algumas das questões-chave não são suficientemente abordadas no 
espaço político. As alterações climáticas são certamente, também por causa do movimento juvenil 
que lhe está associado, e é uma questão-chave em muitos países. Nos Países Baixos é 
certamente uma das questões-chave no discurso político. Por isso, estou a ver uma mudança. 
Quando comecei a minha carreira na universidade era uma questão marginal, mas agora a 
Associação de Estudos Internacionais é uma das grandes instituições científica e a secção de 
estudos ambientais é uma das maiores. 
Não acompanhei esta mudança noutras questões como a alimentação, por exemplo, mas o 
abastecimento de alimentos em tempos de alterações climáticas é um dos grandes desafios do 
futuro. Enfim, falta-me uma forte atenção política a este tipo de questões, em que também quero 
trabalhar. Geralmente há um aumento da atenção no debate público e no debate político 
relativamente a estes problemas, mas ainda não é suficiente. O sentimento de crise ainda não é 
muito forte no sistema político e, em última análise, nas sociedades. Se olharmos para os debates 
públicos e para as necessidades políticas, por exemplo, a descarbonização das nossas 
sociedades numa geração é um enorme desafio, mas isto não se vê refletido eficazmente no dia 
a dia da política. Portanto, estamos melhor do que nos anos 90, a mudança está a acontecer, mas 
ainda não é suficiente perante os desafios que se nos deparam nesta geração.

Concordo plenamente. E é muito importante ter sempre isto em mente, especialmente nas 
comunidades que são mais a favor de um discurso da Humanidade como um todo. Este é o 
discurso do Antropoceno, um novo termo que foi proposto para descrever a era geológica atual 
na história planetária como importante é impulsionada pela espécie humana. É uma caraterística 
definidora muito importante da era atual, mas esconde ou tende a esconder as desigualdades. É 
muito importante olhar para o mundo das desigualdades e sublinhar que a responsabilidade pelas 
transformações do Sistema Terrestre no passado, particularmente das alterações climáticas, tem a 
ver muito mais com os países ricos no Hemisfério Norte, tal como a responsabilidade de enfrentar 
estes problemas.

E também é muito importante nas estruturas de governação que estamos a desenvolver por 
causa da transformação do Sistema Terrestre, dar grande poder de voto às pessoas vulneráveis 
em todo o tipo de tomadas de decisão. Vê-se isto no papel da ciência, por exemplo, na medida 
em que damos um papel mais forte aos cientistas na tomada de decisões, implícita ou 
explicitamente, e por isso temos de compreender em que medida eles são afetados ou 
influenciados por serem cidadãos de países da OCDE. 

O mesmo se passa com a sociedade civil. Estou a trabalhar num livro com a minha colega 
Carole-Anne Sénit em que discutimos os desequilíbrios na sociedade civil global. Ou seja, 
tentamos compreender até que ponto as pessoas que estão em Nova Iorque nas Nações Unidas 
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4/ De facto, ainda não atingimos o nível de ambição necessário 
para atingir os objetivos do Acordo de Paris. Mas com a crise 
provocada pandemia tem havido uma discussão sobre a 
necessidade de uma recuperação verde. Assim, acha que 
começaremos a ver algumas ações concretas que representem 
um avanço real?
       Sem dúvida. Este tipo de conhecimento público de compromissos dos governos e de outros 
atores da sociedade não é de todo suficiente para alcançarmos os desafios da descarbonização 
que nos esperam, porque é muito claro que temos de reduzir drasticamente as nossas emissões 
de CO2 numa geração. E temos de começar agora. Como eu disse, a pandemia é uma questão 
importante há um ou dois anos, mas o grande desafio que temos pela frente é o clima e a 
transformação do Sistema Terrestre. Há debates promovidos por algumas pessoas para 
utilizarmos alternativas como a geo-engenharia, ou seja, se não somos capazes de alcançar as 
metas de descarbonização deveríamos ter abordagens totalmente diferentes, mas que não estou 
a apoiar, para ser muito claro. A geo-engenharia está a ser muito discutida e amanhã teremos um 

novo relatório da Academia Nacional da Ciência dos EUA sobre este assunto. 
Por outro lado, estou muito contra uma abordagem da Humanidade como um todo, porque as 
populações dos países ricos do Hemisfério Norte estão a consumir muito acima da média global 
e as outras populações têm sido muito menos responsáveis pelos problemas que temos agora, 
mas ao mesmo tempo são muito mais vulneráveis ao impacto da transformação do Sistema 
Terrestre. Portanto, há aqui também um enorme desafio que temos pela frente relacionado com a 
desigualdade. E isto tem de ficar muito claro em todos os debates sobre sustentabilidade, 
alterações climáticas ou governação do Sistema Terrestre.

e que falam em prol da globalização da sociedade civil, estão realmente a representar uma 
sociedade civil global ou uma sociedade civil dos países ricos do Hemisfério Norte. E isto tem 
muito a ver com dinheiro, com financiamento, com o discurso do poder. Fizemos uma série de 
entrevistas e estudos sobre a forma como a sociedade civil trabalha na ONU em Nova Iorque.  E 
as organizações financiadas pelos países ricos são as mais poderosas. Portanto, a desigualdade 
é também um problema para a Governação do Sistema Terrestre, e temos de a abordar muito na 
nossa investigação.
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5/ Aqui nos EUA somos o segundo maior emissor de CO2 do 
mundo e temos apenas uma fração da população de países c
omo a China e a Índia. Muitos países do G20 têm este 
problema: consomem muito e têm emissões elevadas. 
A mentalidade de "maior é melhor" desses países levou ao 
problema que hoje enfrentamos. E países como os Estados-ilha, 
que têm uma pegada ecológica mínima, são os que enfrentam 
as consequências dos nossos elevados padrões de consumo.
       
Concordo plenamente. E é muito importante ter sempre isto em mente, especialmente nas 
comunidades que são mais a favor de um discurso da Humanidade como um todo. Este é o 
discurso do Antropoceno, um novo termo que foi proposto para descrever a era geológica atual 
na história planetária como importante é impulsionada pela espécie humana. É uma caraterística 
definidora muito importante da era atual, mas esconde ou tende a esconder as desigualdades. É 
muito importante olhar para o mundo das desigualdades e sublinhar que a responsabilidade pelas 
transformações do Sistema Terrestre no passado, particularmente das alterações climáticas, tem a 
ver muito mais com os países ricos no Hemisfério Norte, tal como a responsabilidade de enfrentar 
estes problemas.

E também é muito importante nas estruturas de governação que estamos a desenvolver por 
causa da transformação do Sistema Terrestre, dar grande poder de voto às pessoas vulneráveis 
em todo o tipo de tomadas de decisão. Vê-se isto no papel da ciência, por exemplo, na medida 
em que damos um papel mais forte aos cientistas na tomada de decisões, implícita ou 
explicitamente, e por isso temos de compreender em que medida eles são afetados ou 
influenciados por serem cidadãos de países da OCDE. 

O mesmo se passa com a sociedade civil. Estou a trabalhar num livro com a minha colega 
Carole-Anne Sénit em que discutimos os desequilíbrios na sociedade civil global. Ou seja, 
tentamos compreender até que ponto as pessoas que estão em Nova Iorque nas Nações Unidas 
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Sem dúvida. Este tipo de conhecimento público de compromissos dos governos e de outros 
atores da sociedade não é de todo suficiente para alcançarmos os desafios da descarbonização 
que nos esperam, porque é muito claro que temos de reduzir drasticamente as nossas emissões 
de CO2 numa geração. E temos de começar agora. Como eu disse, a pandemia é uma questão 
importante há um ou dois anos, mas o grande desafio que temos pela frente é o clima e a 
transformação do Sistema Terrestre. Há debates promovidos por algumas pessoas para 
utilizarmos alternativas como a geo-engenharia, ou seja, se não somos capazes de alcançar as 
metas de descarbonização deveríamos ter abordagens totalmente diferentes, mas que não estou 
a apoiar, para ser muito claro. A geo-engenharia está a ser muito discutida e amanhã teremos um 

novo relatório da Academia Nacional da Ciência dos EUA sobre este assunto. 
Por outro lado, estou muito contra uma abordagem da Humanidade como um todo, porque as 
populações dos países ricos do Hemisfério Norte estão a consumir muito acima da média global 
e as outras populações têm sido muito menos responsáveis pelos problemas que temos agora, 
mas ao mesmo tempo são muito mais vulneráveis ao impacto da transformação do Sistema 
Terrestre. Portanto, há aqui também um enorme desafio que temos pela frente relacionado com a 
desigualdade. E isto tem de ficar muito claro em todos os debates sobre sustentabilidade, 
alterações climáticas ou governação do Sistema Terrestre.

e que falam em prol da globalização da sociedade civil, estão realmente a representar uma 
sociedade civil global ou uma sociedade civil dos países ricos do Hemisfério Norte. E isto tem 
muito a ver com dinheiro, com financiamento, com o discurso do poder. Fizemos uma série de 
entrevistas e estudos sobre a forma como a sociedade civil trabalha na ONU em Nova Iorque.  E 
as organizações financiadas pelos países ricos são as mais poderosas. Portanto, a desigualdade 
é também um problema para a Governação do Sistema Terrestre, e temos de a abordar muito na 
nossa investigação.
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Concordo plenamente. E é muito importante ter sempre isto em mente, especialmente nas 
comunidades que são mais a favor de um discurso da Humanidade como um todo. Este é o 
discurso do Antropoceno, um novo termo que foi proposto para descrever a era geológica atual 
na história planetária como importante é impulsionada pela espécie humana. É uma caraterística 
definidora muito importante da era atual, mas esconde ou tende a esconder as desigualdades. É 
muito importante olhar para o mundo das desigualdades e sublinhar que a responsabilidade pelas 
transformações do Sistema Terrestre no passado, particularmente das alterações climáticas, tem a 
ver muito mais com os países ricos no Hemisfério Norte, tal como a responsabilidade de enfrentar 
estes problemas.

E também é muito importante nas estruturas de governação que estamos a desenvolver por 
causa da transformação do Sistema Terrestre, dar grande poder de voto às pessoas vulneráveis 
em todo o tipo de tomadas de decisão. Vê-se isto no papel da ciência, por exemplo, na medida 
em que damos um papel mais forte aos cientistas na tomada de decisões, implícita ou 
explicitamente, e por isso temos de compreender em que medida eles são afetados ou 
influenciados por serem cidadãos de países da OCDE. 

O mesmo se passa com a sociedade civil. Estou a trabalhar num livro com a minha colega 
Carole-Anne Sénit em que discutimos os desequilíbrios na sociedade civil global. Ou seja, 
tentamos compreender até que ponto as pessoas que estão em Nova Iorque nas Nações Unidas 

6/ Numa entrevista anterior que fizemos a Ana Barreira, 
diretora do IIDMA - Instituto Internacional de Direito e Meio 
Ambiente (Espanha), ela constatava que temos um quadro 
jurídico internacional bem desenvolvido para a proteção do 
ambiente, mas é concebido de uma forma muito fechada, não 
há interligação. Como pode uma abordagem do Sistema 
Terrestre reconciliar melhor o direito ambiental com as 
preocupações crescentes a nível social, ambiental e económico?
       
Os sistemas de governação que temos estão extremamente fragmentados. A nível nacional em 
diferentes ministérios, onde cada um faz o que lhe é próprio, mas também a nível mundial nas 
organizações internacionais, agências da ONU, etc. Portanto, não há integração e coerência 
suficientes, e alinhamento internacional e nacional das instituições quando se trata de 
sustentabilidade global e governação do Sistema Terrestre. O problema completamente 
reconhecido, mas a questão é o que fazer a esse respeito. Assim, a nível nacional, este é um 
longo debate sobre como se pode tentar melhorar a coerência quando se trata de 
sustentabilidade. É uma questão em aberto, mas precisamos definitivamente de ter uma aliança 
mais forte de instituições a nível nacional. 

O meu trabalho foi muito a nível global, tentando compreender como podemos melhorar a 
integração e a colaboração das organizações internacionais para, em conjunto, alcançar a 
sustentabilidade. Em 2012, um grupo de 33 autores publicou um artigo intitulado “Navegando no 
Antropoceno: Reforçar a Governação do Sistema Terrestre”, em que propôs um Conselho das 
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, no sentido de criar um organismo 
integrador no sistema da ONU ao mais alto nível, que seria capaz e mandatado para integrar as 
políticas e programas de diferentes instituições e organizações do sistema das Nações Unidas, 
mas esta proposta não se concretizou. O que temos, em vez disso, é apenas um fórum político de 
alto nível. 

Conversas da Casa Comum 
Frank Biermann, professor de Governação Global da Sustentabilidade 
na Universidade de Utrecht  

e que falam em prol da globalização da sociedade civil, estão realmente a representar uma 
sociedade civil global ou uma sociedade civil dos países ricos do Hemisfério Norte. E isto tem 
muito a ver com dinheiro, com financiamento, com o discurso do poder. Fizemos uma série de 
entrevistas e estudos sobre a forma como a sociedade civil trabalha na ONU em Nova Iorque.  E 
as organizações financiadas pelos países ricos são as mais poderosas. Portanto, a desigualdade 
é também um problema para a Governação do Sistema Terrestre, e temos de a abordar muito na 
nossa investigação.

A alternativa, o que as Nações Unidas acordaram em 2015, são os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, 17 grandes objetivos que a ONU aprovou depois de anos de negociações. Têm 169 
metas e devem orientar as políticas nacionais e internacionais no sentido de um desenvolvimento 
sustentável numa variedade de áreas como a alimentação, energia, biodiversidade, clima ou 
governação. E aqui, a ideia é acabar com os nichos e conseguir a integração das preocupações 
sociais, ambientais e económicas. Precisamos seguramente de um enquadramento mais forte e 
não se trata apenas da integração e colaboração enquanto tal, mas muito das organizações 
económicas, como a Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial ou o Fundo Monetário 
Internacional, que estão em grande parte fora das políticas de sustentabilidade padrão das 
Nações Unidas. A abordagem capitalista neoliberal que estas organizações ainda estão a fazer é 
prejudicial para as políticas do Sistema Terrestre que são necessárias. E aqui é muito importante 
trazer mais sustentabilidade para estas poderosas organizações económicas e trabalhar para uma 
abordagem muito mais integrativa. Existem fortes argumentos a favor da mudança das políticas 
nestas organizações, o que significa trazer muito mais preocupações de carácter social e 
ecológicas. E é isto que o Projeto de Governação do Sistema Terrestre está a estudar e onde quer 
avançar.
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Concordo plenamente. E é muito importante ter sempre isto em mente, especialmente nas 
comunidades que são mais a favor de um discurso da Humanidade como um todo. Este é o 
discurso do Antropoceno, um novo termo que foi proposto para descrever a era geológica atual 
na história planetária como importante é impulsionada pela espécie humana. É uma caraterística 
definidora muito importante da era atual, mas esconde ou tende a esconder as desigualdades. É 
muito importante olhar para o mundo das desigualdades e sublinhar que a responsabilidade pelas 
transformações do Sistema Terrestre no passado, particularmente das alterações climáticas, tem a 
ver muito mais com os países ricos no Hemisfério Norte, tal como a responsabilidade de enfrentar 
estes problemas.

E também é muito importante nas estruturas de governação que estamos a desenvolver por 
causa da transformação do Sistema Terrestre, dar grande poder de voto às pessoas vulneráveis 
em todo o tipo de tomadas de decisão. Vê-se isto no papel da ciência, por exemplo, na medida 
em que damos um papel mais forte aos cientistas na tomada de decisões, implícita ou 
explicitamente, e por isso temos de compreender em que medida eles são afetados ou 
influenciados por serem cidadãos de países da OCDE. 

O mesmo se passa com a sociedade civil. Estou a trabalhar num livro com a minha colega 
Carole-Anne Sénit em que discutimos os desequilíbrios na sociedade civil global. Ou seja, 
tentamos compreender até que ponto as pessoas que estão em Nova Iorque nas Nações Unidas 

Os sistemas de governação que temos estão extremamente fragmentados. A nível nacional em 
diferentes ministérios, onde cada um faz o que lhe é próprio, mas também a nível mundial nas 
organizações internacionais, agências da ONU, etc. Portanto, não há integração e coerência 
suficientes, e alinhamento internacional e nacional das instituições quando se trata de 
sustentabilidade global e governação do Sistema Terrestre. O problema completamente 
reconhecido, mas a questão é o que fazer a esse respeito. Assim, a nível nacional, este é um 
longo debate sobre como se pode tentar melhorar a coerência quando se trata de 
sustentabilidade. É uma questão em aberto, mas precisamos definitivamente de ter uma aliança 
mais forte de instituições a nível nacional. 

O meu trabalho foi muito a nível global, tentando compreender como podemos melhorar a 
integração e a colaboração das organizações internacionais para, em conjunto, alcançar a 
sustentabilidade. Em 2012, um grupo de 33 autores publicou um artigo intitulado “Navegando no 
Antropoceno: Reforçar a Governação do Sistema Terrestre”, em que propôs um Conselho das 
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, no sentido de criar um organismo 
integrador no sistema da ONU ao mais alto nível, que seria capaz e mandatado para integrar as 
políticas e programas de diferentes instituições e organizações do sistema das Nações Unidas, 
mas esta proposta não se concretizou. O que temos, em vez disso, é apenas um fórum político de 
alto nível. 

7/Pode dar um exemplo concreto? 
Sim, o problema do abastecimento de alimentos que já mencionei, onde há 800 milhões de 
pessoas que hoje em dia não têm alimentos suficientes. E as pressões sobre a terra e sobre os 
alimentos estão a aumentar tremendamente, em especial devido às próprias políticas climáticas, 
onde há uma pressão crescente para aumentar a utilização de biocombustíveis. E também, nos 
próximos 10 ou 20 anos, haverá provavelmente uma pressão crescente para utilizar a terra na 
remoção de dióxido de carbono da atmosfera, uma questão abertamente discutida nos modelos 
do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas da ONU (IPCC). É muito importante 
desenvolver políticas globais fortes que estejam a lidar com o fornecimento de alimentos e a 
proteção da segurança alimentar para todos, especialmente em os países e regiões mais 
vulneráveis. 

Conversas da Casa Comum 
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e que falam em prol da globalização da sociedade civil, estão realmente a representar uma 
sociedade civil global ou uma sociedade civil dos países ricos do Hemisfério Norte. E isto tem 
muito a ver com dinheiro, com financiamento, com o discurso do poder. Fizemos uma série de 
entrevistas e estudos sobre a forma como a sociedade civil trabalha na ONU em Nova Iorque.  E 
as organizações financiadas pelos países ricos são as mais poderosas. Portanto, a desigualdade 
é também um problema para a Governação do Sistema Terrestre, e temos de a abordar muito na 
nossa investigação.

A alternativa, o que as Nações Unidas acordaram em 2015, são os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, 17 grandes objetivos que a ONU aprovou depois de anos de negociações. Têm 169 
metas e devem orientar as políticas nacionais e internacionais no sentido de um desenvolvimento 
sustentável numa variedade de áreas como a alimentação, energia, biodiversidade, clima ou 
governação. E aqui, a ideia é acabar com os nichos e conseguir a integração das preocupações 
sociais, ambientais e económicas. Precisamos seguramente de um enquadramento mais forte e 
não se trata apenas da integração e colaboração enquanto tal, mas muito das organizações 
económicas, como a Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial ou o Fundo Monetário 
Internacional, que estão em grande parte fora das políticas de sustentabilidade padrão das 
Nações Unidas. A abordagem capitalista neoliberal que estas organizações ainda estão a fazer é 
prejudicial para as políticas do Sistema Terrestre que são necessárias. E aqui é muito importante 
trazer mais sustentabilidade para estas poderosas organizações económicas e trabalhar para uma 
abordagem muito mais integrativa. Existem fortes argumentos a favor da mudança das políticas 
nestas organizações, o que significa trazer muito mais preocupações de carácter social e 
ecológicas. E é isto que o Projeto de Governação do Sistema Terrestre está a estudar e onde quer 
avançar.

8/A Organização Mundial de Saúde mencionou que 75% das 
novas doenças infecciosas emergentes são de origem zoonótica, 
e a principal causa disso é a desflorestação e a conversão de 
terras para a agricultura. Ou seja, tudo está interligado, não é 
verdade?
É verdade. E uma parte da história é com certeza a produção de gado. Tecnicamente, numa 
perspetiva sistémica, é quase como uma bala de prata. Se olharmos para as estatísticas, cerca de 

50% da terra que é utilizável no nosso planeta é destinada à agricultura. Portanto, é mais ou 
menos tudo o que não é uma duna, rocha, deserto, gelo ou glaciar. O resto é para florestas, 
arbustos, áreas de água doce, etc. E da terra ocupada pela agricultura estamos a utilizar em média 
cerca de 70% para o gado, que é carne e lacticínios. Ou seja, tecnicamente esta é uma parte 
enorme da paisagem terrestre que é utilizada para um produto que não é verdadeiramente 
necessário. Por isso, políticas fortes para reduzir o consumo, especialmente de carne, não é uma 
bala de prata enquanto tal para todo o tipo de problemas, mas é certamente útil. E esta questão 
está absolutamente ausente no debate público. 
Claro que alguns dos meus alunos são vegetarianos, mas como um desafio político o problema 
da carne está ausente. Falamos de taxas de carbono para reduzir a quantidade de carbono que 
as pessoas emitem, mas eu seria também muito favorável à tributação e regulamentação da carne 
para reduzir a sua utilização, porque isso reduz substancialmente a pressão sobre a terra. Esta é 
uma das áreas em que as políticas poderiam fazer a diferença.
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Concordo plenamente. E é muito importante ter sempre isto em mente, especialmente nas 
comunidades que são mais a favor de um discurso da Humanidade como um todo. Este é o 
discurso do Antropoceno, um novo termo que foi proposto para descrever a era geológica atual 
na história planetária como importante é impulsionada pela espécie humana. É uma caraterística 
definidora muito importante da era atual, mas esconde ou tende a esconder as desigualdades. É 
muito importante olhar para o mundo das desigualdades e sublinhar que a responsabilidade pelas 
transformações do Sistema Terrestre no passado, particularmente das alterações climáticas, tem a 
ver muito mais com os países ricos no Hemisfério Norte, tal como a responsabilidade de enfrentar 
estes problemas.

E também é muito importante nas estruturas de governação que estamos a desenvolver por 
causa da transformação do Sistema Terrestre, dar grande poder de voto às pessoas vulneráveis 
em todo o tipo de tomadas de decisão. Vê-se isto no papel da ciência, por exemplo, na medida 
em que damos um papel mais forte aos cientistas na tomada de decisões, implícita ou 
explicitamente, e por isso temos de compreender em que medida eles são afetados ou 
influenciados por serem cidadãos de países da OCDE. 

O mesmo se passa com a sociedade civil. Estou a trabalhar num livro com a minha colega 
Carole-Anne Sénit em que discutimos os desequilíbrios na sociedade civil global. Ou seja, 
tentamos compreender até que ponto as pessoas que estão em Nova Iorque nas Nações Unidas 

Conversas da Casa Comum 
Frank Biermann, professor de Governação Global da Sustentabilidade 
na Universidade de Utrecht  

e que falam em prol da globalização da sociedade civil, estão realmente a representar uma 
sociedade civil global ou uma sociedade civil dos países ricos do Hemisfério Norte. E isto tem 
muito a ver com dinheiro, com financiamento, com o discurso do poder. Fizemos uma série de 
entrevistas e estudos sobre a forma como a sociedade civil trabalha na ONU em Nova Iorque.  E 
as organizações financiadas pelos países ricos são as mais poderosas. Portanto, a desigualdade 
é também um problema para a Governação do Sistema Terrestre, e temos de a abordar muito na 
nossa investigação.

É verdade. E uma parte da história é com certeza a produção de gado. Tecnicamente, numa 
perspetiva sistémica, é quase como uma bala de prata. Se olharmos para as estatísticas, cerca de 

50% da terra que é utilizável no nosso planeta é destinada à agricultura. Portanto, é mais ou 
menos tudo o que não é uma duna, rocha, deserto, gelo ou glaciar. O resto é para florestas, 
arbustos, áreas de água doce, etc. E da terra ocupada pela agricultura estamos a utilizar em média 
cerca de 70% para o gado, que é carne e lacticínios. Ou seja, tecnicamente esta é uma parte 
enorme da paisagem terrestre que é utilizada para um produto que não é verdadeiramente 
necessário. Por isso, políticas fortes para reduzir o consumo, especialmente de carne, não é uma 
bala de prata enquanto tal para todo o tipo de problemas, mas é certamente útil. E esta questão 
está absolutamente ausente no debate público. 
Claro que alguns dos meus alunos são vegetarianos, mas como um desafio político o problema 
da carne está ausente. Falamos de taxas de carbono para reduzir a quantidade de carbono que 
as pessoas emitem, mas eu seria também muito favorável à tributação e regulamentação da carne 
para reduzir a sua utilização, porque isso reduz substancialmente a pressão sobre a terra. Esta é 
uma das áreas em que as políticas poderiam fazer a diferença.

9/A agricultura industrial é uma das principais causas da crise 
climática, porque a maioria das emissões anuais de CO2 provém 
da carne de vaca e do gado. O processo de criação de apenas
 um quilograma de carne de vaca requer 25 quilogramas de 
cereal e 15.000 litros de água, o que não é sustentável para a 
crescente população da Terra.

Estou completamente de acordo, é um desafio para a sociedade que deve ser debatido, é um 
dos elementos de mudança que devemos aceitar e levar por diante. Entre os profissionais e 
estudiosos da sustentabilidade penso que há um grande acordo sobre esta questão, que é muito 
importante em certas medidas políticas, especialmente na tributação. E se houver alguma 
tributação relativa aos problemas ambientais, como as emissões de carbono ou a carne, tem de 
ser organizada de uma forma que beneficie as populações pobres. Esta foi uma questão-chave 
em matéria de tributação do carbono. É importante conceber estas políticas à escala nacional ou 
global que tome as desigualdades nacionais e globais em conta. E também é importante ter em 
conta que não devemos ter apenas uma abordagem em que dizemos que as pessoas têm de 
mudar, mas também em que as estruturas económicas e políticas têm de mudar, de modo a 
permitir um estilo de vida mais sustentável.
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Concordo plenamente. E é muito importante ter sempre isto em mente, especialmente nas 
comunidades que são mais a favor de um discurso da Humanidade como um todo. Este é o 
discurso do Antropoceno, um novo termo que foi proposto para descrever a era geológica atual 
na história planetária como importante é impulsionada pela espécie humana. É uma caraterística 
definidora muito importante da era atual, mas esconde ou tende a esconder as desigualdades. É 
muito importante olhar para o mundo das desigualdades e sublinhar que a responsabilidade pelas 
transformações do Sistema Terrestre no passado, particularmente das alterações climáticas, tem a 
ver muito mais com os países ricos no Hemisfério Norte, tal como a responsabilidade de enfrentar 
estes problemas.

E também é muito importante nas estruturas de governação que estamos a desenvolver por 
causa da transformação do Sistema Terrestre, dar grande poder de voto às pessoas vulneráveis 
em todo o tipo de tomadas de decisão. Vê-se isto no papel da ciência, por exemplo, na medida 
em que damos um papel mais forte aos cientistas na tomada de decisões, implícita ou 
explicitamente, e por isso temos de compreender em que medida eles são afetados ou 
influenciados por serem cidadãos de países da OCDE. 

O mesmo se passa com a sociedade civil. Estou a trabalhar num livro com a minha colega 
Carole-Anne Sénit em que discutimos os desequilíbrios na sociedade civil global. Ou seja, 
tentamos compreender até que ponto as pessoas que estão em Nova Iorque nas Nações Unidas 

e que falam em prol da globalização da sociedade civil, estão realmente a representar uma 
sociedade civil global ou uma sociedade civil dos países ricos do Hemisfério Norte. E isto tem 
muito a ver com dinheiro, com financiamento, com o discurso do poder. Fizemos uma série de 
entrevistas e estudos sobre a forma como a sociedade civil trabalha na ONU em Nova Iorque.  E 
as organizações financiadas pelos países ricos são as mais poderosas. Portanto, a desigualdade 
é também um problema para a Governação do Sistema Terrestre, e temos de a abordar muito na 
nossa investigação.

10/Como pode a Governação do Sistema Terrestre ajudar a 
provocar estas mudanças críticas nos maiores problemas das 
gerações atuais e futuras?

Aquilo de que estamos a falar no Projeto de Governação do Sistema Terrestre é uma 
transformação dos sistemas de governação a nível local, nacional e mundial. Está tudo interligado, 
é uma governação multinível. Portanto, temos de mudar a forma como politicamente, 
institucionalmente, estamos a governar o espaço local, aldeias e cidades, regiões e províncias. 
Na minha investigação estou muito interessado em compreender como podemos mudar o 
sistema global de governação que herdámos do século XIX, que mudou um pouco no século XX 
e que temos de o tornar adequado para o século XXI. E isto significa que precisamos de ter 
instituições mais fortes que sejam capazes de lidar com os desafios das alterações climáticas, 
biodiversidade, e também alimentos, água, energia, e fornecer todos estes recursos àqueles que 
deles necessitam.
Precisamos de ter um enorme movimento público, especialmente nos países ricos do Hemisfério 
Norte, para uma descarbonização maciça, para mudanças maciças na forma como estamos a lidar 
com terra e a água e muitos outros recursos. E também mudanças nas relações internacionais, 
onde o Norte ainda está, em muitos aspetos, a explorar países do Sul. É um grande desafio para 
todos lutarem por um mundo melhor. E é um grande desafio para a geração atual, porque se 
olharmos cuidadosamente para as estatísticas, onde a mudança do clima é provavelmente o 
maior exemplo, mais uma vez a geração atual é provavelmente a última que não será brutalmente 
afetada pelas alterações climáticas.
Portanto, é um momento muito importante. E no contexto dos EUA há uma janela de oportunidade 
porque tivemos uma mudança na Administração, o que significa que agora estas questões são 
agora prioritárias na agenda política. É realmente o momento em que podemos trabalhar mais 
intensamente para manter o planeta na forma como o herdámos dos nossos antepassados.

11/O secretário-geral da ONU, António Guterres disse que a 
guerra contra a Natureza que estamos hoje a fazer é suicida. 
Por isso, temos de agir agora. Ou então não vamos ter o futuro 
que queremos para os nossos filhos e netos.
Concordo totalmente.

Conversas da Casa Comum 
Frank Biermann, professor de Governação Global da Sustentabilidade 
na Universidade de Utrecht  



Concordo plenamente. E é muito importante ter sempre isto em mente, especialmente nas 
comunidades que são mais a favor de um discurso da Humanidade como um todo. Este é o 
discurso do Antropoceno, um novo termo que foi proposto para descrever a era geológica atual 
na história planetária como importante é impulsionada pela espécie humana. É uma caraterística 
definidora muito importante da era atual, mas esconde ou tende a esconder as desigualdades. É 
muito importante olhar para o mundo das desigualdades e sublinhar que a responsabilidade pelas 
transformações do Sistema Terrestre no passado, particularmente das alterações climáticas, tem a 
ver muito mais com os países ricos no Hemisfério Norte, tal como a responsabilidade de enfrentar 
estes problemas.

E também é muito importante nas estruturas de governação que estamos a desenvolver por 
causa da transformação do Sistema Terrestre, dar grande poder de voto às pessoas vulneráveis 
em todo o tipo de tomadas de decisão. Vê-se isto no papel da ciência, por exemplo, na medida 
em que damos um papel mais forte aos cientistas na tomada de decisões, implícita ou 
explicitamente, e por isso temos de compreender em que medida eles são afetados ou 
influenciados por serem cidadãos de países da OCDE. 

O mesmo se passa com a sociedade civil. Estou a trabalhar num livro com a minha colega 
Carole-Anne Sénit em que discutimos os desequilíbrios na sociedade civil global. Ou seja, 
tentamos compreender até que ponto as pessoas que estão em Nova Iorque nas Nações Unidas 

e que falam em prol da globalização da sociedade civil, estão realmente a representar uma 
sociedade civil global ou uma sociedade civil dos países ricos do Hemisfério Norte. E isto tem 
muito a ver com dinheiro, com financiamento, com o discurso do poder. Fizemos uma série de 
entrevistas e estudos sobre a forma como a sociedade civil trabalha na ONU em Nova Iorque.  E 
as organizações financiadas pelos países ricos são as mais poderosas. Portanto, a desigualdade 
é também um problema para a Governação do Sistema Terrestre, e temos de a abordar muito na 
nossa investigação.
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12/No seu artigo científico sobre o tema “Justiça Planetária: 
Um Quadro de Investigação”, discute como começámos a ver 
uma viragem no discurso político e a necessidade de “um 
debate mais rico sobre os fundamentos conceptuais do que a 
investigação sobre justiça na sustentabilidade global das 
mudanças ambientais pode significar". E propõe também um 
novo quadro conceptual sobre justiça planetária. Pode dizer-nos 
mais sobre este quadro?
Este é um dos meus projetos de investigação que mais me apaixona. Vivemos num mundo 
extremamente desigual como espécie humana. A riqueza do nosso planeta está dividida de forma 
extremamente desigual: 1% das pessoas mais ricas têm tanta riqueza como mais de metade da 
Humanidade, o que é um enorme desequilíbrio. Metade da população mundial tem menos de 5 
dólares americanos por dia. E a desigualdade tem aumentado muito em relação aos últimos 10 ou 
20 anos. 

É um problema de injustiça que também está a entrar, de muitas maneiras, em todos os tipos de 
questões relacionadas com a sustentabilidade. Não sou a única pessoa a dizer isto, há uma 
literatura científica crescente sobre questões de justiça. A justiça ambiental tem sido discutida ao 
longo de várias décadas e há um trabalho fantástico tem sido feito pela comunidade da justiça 
ambiental. A questão é que não há um acordo comum de justiça. Todos querem ter justiça e 
menos desigualdade, mas muitas vezes é definida em termos um pouco vagos ou pouco 
explícitos, o que é um problema. 

Assim, o que tentámos fazer neste artigo científico foi tentar organizar todo o debate da injustiça 
dos últimos 2000 anos, quase como um questionário que pode ajudar as pessoas a identificar o 
tipo de teoria de justiça planetária a que está a aderir. E esperamos que este quadro possa ser 
utilizado para investigação, de modo a termos uma discussão muito mais informada sobre o 
significado real de justiça. Por outro lado, continuamos a tentar construir uma comunidade de 
investigadores que explore em mais detalhe esta ideia de justiça ambiental. Agora estamos 
perante as questões da transformação planetária, da justiça inter-geracional, intra-geracional e 
inter-espécies. E para isso criámos uma Task force da Justiça Planetária, uma rede de 
investigadores do Projeto de Governação do Sistema Terrestre que está a discutir estas questões 
e a partilhar artigos científicos. Aliás, temos um número especial no “Earth System Governance 
Journal” que discute estas questões. 
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13/O que acha da proposta da Casa Comum da Humanidade?
É uma iniciativa extremamente importante, reunir as diferentes comunidades científicas como a 
Casa Comum da Humanidade (CCH) está a tentar. Sou muito favorável a esta ideia de desenvolver 
o direito internacional do Sistema Terrestre. Mas o termo Humanidade no sentido de que todos 
juntos estaremos felizes e tudo estará bem, não corresponde à realidade, porque está a esbater 
qualquer consideração sobre pobreza, conflitos, exploração, colonialismo, racismo, misoginismo, 
e muitas outras questões. Por isso, tenta apresentar uma imagem que é talvez mais cor-de-rosa 
do que a realidade. Por isso seria ótimo no desenvolvimento da ideia do Património Comum e do 
condomínio da Terra, a CCH trazer mais os aspetos conflituosos e de desigualdade, o que daria 
mais impacto a esta ideia fantástica.

O mesmo se passa com o conceito de Limites do Planeta, que tem tido um grande impacto sobre 
a ciência do Sistema Terrestre e sobre a ideia da governação deste sistema. Estes limites são 
definidos pelas condições naturais, são um conceito das ciências naturais, mas onde estão os 
limites ou as fronteiras sociais? Onde estão as fronteiras das nossas sociedades em termos de 
fome e de exploração, de falta de casa, de água potável? Estes limites são igualmente importantes 
e não fazem necessariamente parte deste conceito.  Portanto, penso que a proposta da CCH é 
uma ideia fantástica, mas as fronteiras sociais poderiam ser incluídas, integrando os limites e os 
sistemas sócio-ecológicos. Por isso, gostaria de convidar com muito gosto os colegas da 
abordagem do Património Comum da Humanidade para o desenvolvimento do conceito de 
Limites do Planeta num sentido em que os aspetos sociais tenham muito mais peso.

Em suma, é importante reforçar o destaque da desigualdade, injustiça, colonialismo e muitas 
outras formas em que a Humanidade não é única, mas dividida, e trazer também um maior 
enfoque aos limites ou fronteiras sociais e aos sistemas sócio-ecológicos. E talvez ainda discutir 
em mais pormenor nos próximos anos os mecanismos de governação que precisam de estar em 
vigor para lidar com os conflitos de valores que são inerentes à Casa Comum da Humanidade.

Transcrição da entrevista: Otter AI


