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Insustentabilidade global 
 

Vivemos a era em que a sociedade 
humana crescentemente se globaliza, no 

sentido não só de ocupar praticamente 

todo o planeta, mas também no sentido 
de cada vez mais funcionar como uma 
comunidade interligada, interdependente, 
conectada por meios de transporte e 
comunicação, pelo comércio e lazer, por 
múltiplas práticas, actividades e 

interesses. Esta é também a era em que o 
ser humano tende a tornar-se o fenómeno 
mais determinante do rumo da biosfera, 
ao ponto de se propor que terá tido início 
uma nova era geológica, o Antropoceno. 

A dimensão crescente da pegada 
humana no planeta é inquestionável, e é 

efectivamente muito marcante ao nível 
global. É o impacto da actividade humana 
que explica as mudanças ambientais 

globais, como as alterações climáticas por 
efeito de estufa, a acumulação de 
plásticos nos oceanos, a diminuição das 

florestas tropicais, a diminuição de stocks 
pesqueiros, ou a perda de biodiversidade 
em geral. O significado último destas 
alterações globais pode ser sintetizado 
numa simples máxima: o desenvolvimento 
insustentável globalizou-se. Ao generalizar 
e expandir métodos e práticas de 

desenvolvimento com bases que não se 
poderão perpetuar, como o consumo 
maciço de combustíveis fósseis, a 
humanidade estendeu a todo o planeta a 
marca da insustentabilidade. Ademais, 
com isso induziu modificações no 

ambiente global que lhe são prejudiciais, e 

que acentuam o carácter insustentável do 
desenvolvimento humano. Em suma, 
assistimos hoje à globalização da 
insustentabilidade. 
 
Alterações climáticas e perda de 

biodiversidade 
 

Os dois principais problemas 
ambientais globais são, pela sua 
envergadura e implicações, as alterações 
climáticas e a perda de biodiversidade. 
Ambos estão cientificamente comprovados 

para lá de dúvida razoável; ambos têm 
múltiplas e tremendas implicações 
negativas para as condições de vida do 
planeta; e ambos acarretam riscos, perdas 

e custos económicos de grande 

envergadura. No entanto, por razões 
diversas, o enfoque da política ambiental 
internacional está, e provavelmente 
continuará a estar por algum tempo, 
muito mais centrado no primeiro que no 
segundo daqueles problemas – e nem o 

Ano Internacional da Biodiversidade em 
curso alterará este facto. As razões 
subjacentes para tal não são difíceis de 
descortinar. Por um lado, e mau grado o 
carisma e atracção de tantas espécies e 
ecossistemas ameaçados, as alterações 
climáticas são mais conhecidas do grande 

público, e estão mais mediatizadas. Por 
outro lado, as alterações climáticas têm 
uma ligação mais directa a fenómenos 

extremos e a ameaças ao bem-estar das 
pessoas, que as tornam mais perceptíveis 
e temidas pelo cidadão comum. Mas 

sobretudo, as alterações climáticas têm 
uma métrica e uma ciência económica 
mais definida, mais estabelecida e mais 
facilmente apreendida. E o sentido 
económico é um ingrediente determinante 
para influenciar a condução de povos e 
sociedades – numa palavra, a política. 

Decorre desta análise que haverá 
provavelmente uma ilação importante a 
retirar deste estado das coisas. Se há dois 
magnos problemas ambientais globais; se 
estão aliás interligados por influência e 
interdependência mútua; e se um deles – 

as alterações climáticas – é politicamente 

prevalecente, então a política para a 
biodiversidade beneficiará em se 
aproximar, em replicar e em buscar 
similaridade com alguns aspectos 
estruturais da política internacional para 
as alterações climáticas. Seguindo esta 

lógica, vejamos que paralelos se poderão 
propor entre as duas matérias: 
 

i. Tal como existe um Painel 
Intergovernamental para as 
Alterações Climáticas, criado em 
1988 como organismo científico 
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para análise e aconselhamento 

dos governos sobre os riscos e 
implicações das alterações 
climáticas, também a 
biodiversidade beneficiará da 
criação de uma tal tipo de 
organismo, como será o proposto 
Painel Intergovernamental para a 

Biodiversidade e os Serviços dos 
Ecossistemas (IPBES, de 
Intergovernmental Platform on 
Biodiversity and Ecosystem 
Services). 

 

ii. Tal como o Relatório Stern sobre a 
Economia das Alterações 
Climáticas, produzido em 2006 

para o governo britânico, teve o 
mérito de clarificar as implicações 
económicas da inacção neste 
domínio, também a política de 

biodiversidade beneficiará de uma 
análise aprofundada sobre as reais 
implicações económicas da perda 
de diversidade biológica e da 
degradação dos serviços dos 
ecossistemas naturais. É isso que 
se pretende obter através da 

iniciativa TEEB (The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity), que 
visa chamar a atenção para os 
benefícios da biodiversidade para 
a economia global, e cuja 

divulgação mais aprofundada se 

aguarda para este ano de 2010. 
 

iii. Tal como a política para as 
alterações climáticas se vem 
reestruturando em torno da busca 
de uma “visão partilhada” (ou 
“meta aspiracional”) de longo 

prazo, entendida como o objectivo 
global consensualizado a atingir 
até 2050, bem como de metas de 
curto/médio prazo (até 2020), 
também a política para a 
biodiversidade deve ser 
reestruturada em torno de metas 

e objectivos temporais similares, 

de preferência acordados 
globalmente no contexto das 
Nações Unidas. Esta será a melhor 
forma de redefinir metas globais 
para a biodiversidade, no contexto 

do fracasso da meta pré-existente 
para 2010, e que não foi atingida 
(suster a perda a nível global). 

 
Para além destes aspectos, a política 

de biodiversidade deve ainda procurar 
aproveitar sinergias com outras valências 

importantes da política de alterações 
climáticas. Em particular, a vertente da 
redução de emissões da desflorestação e 

da degradação florestal, dita REDD 

(Reduced Emissions from Deforestation 
and Forest Degradation), está a evoluir no 
sentido de adicionar a conservação das 
florestas à gestão florestal (REDD+), 
pondo em evidência o potencial de 
retenção de carbono que existe na 
manutenção das florestas. O duplo 

benefício na esfera da conservação da 
biodiversidade é auto-evidente. Por outro 
lado, a política climática tem evoluído no 
sentido de ser reclamada maior 
preponderância da adaptação às 
alterações climáticas, a par da mitigação, 

isto é, a par da redução de emissões. Ora, 
muitas das acções de adaptação – embora 
nem todas – têm o potencial de trazer em 

simultâneo benefícios para a conservação 
da natureza. Nalguns casos, as acções de 
adaptação e as acções de conservação 
podem convergir, como por exemplo na 

preservação de mangais para fins de 
protecção costeira. 
  
Metas e nível de ambição na política 
de biodiversidade 
  

A União Europeia tem sido 

precursora e liderante em múltiplas 
matérias de política de ambiente, e a 
biodiversidade não é excepção. Foi numa 
cimeira da UE em 2001 que se propôs e 
decidiu pela primeira vez adoptar a meta 

de parar a perda de biodiversidade até 

2010. Um ano depois, as Nações Unidas, 
quer no contexto de uma decisão da 
Convenção para a Diversidade Biológica, 
quer na Cimeira Mundial do 
Desenvolvimento Sustentável de 
Joanesburgo, adoptaram meta 
equivalente, embora subtilmente 

mitigada, no sentido de reduzir 
significativamente a perda de 
biodiversidade até 2010. 

Nem uma nem outra das versões 
da meta de 2010 foi atingida, sendo certo 
que a redução da biodiversidade continuou 
paulatinamente um pouco por todo o 

mundo, mau grado casos pontuais de 

sucesso. Coloca-se pois a questão de 
revisitar e redefinir a meta global para a 
biodiversidade no pós-2010, o que tem 
maior sensibilidade política para a UE, 
visto que a sua meta era mais ambiciosa. 

De facto, o grau acrescido de ambição da 
meta europeia não bastou para obter 
sucesso, mau grado políticas europeias 
tão avançadas em termos de conservação 
da natureza como a Rede Natura 2000 é. 
Ora, que deverá a Europa propor ao 
mundo nesta matéria para o pós-2010? 

Menos ambição para a próxima etapa? A 
mesma meta, uma meta redefinida, ou 
nenhuma meta? Este é um assunto magno 
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a dirimir neste Ano Internacional da 

Biodiversidade. 
A questão da meta comunitária da 

UE foi alvo de uma comunicação da 
Comissão Europeia em Janeiro deste ano, 
a comunicação COM (2010) 4 final, sobre 
as „opções para uma visão e meta da UE 
para a biodiversidade no pós-2010‟. Nessa 

comunicação propunham-se quatro 
opções, todas definidas enquanto metas 
de médio prazo (até 2020), e referentes à 
biodiversidade e serviços dos 
ecossistemas. As quatro opções eram, por 
ordem crescente de ambição: i) reduzir o 

ritmo de perda; ii) parar a perda; iii) parar 
a perda e restaurar tanto quanto possível; 
iv) parar a perda, restaurar tanto quanto 

possível, e aumentar o contributo da UE 
para evitar a perda global de 
biodiversidade. 

Na verdade, em simples análise 

rapidamente se poderia concluir que só a 
opção mais ambiciosa seria politicamente 
viável. Reduzir o nível de ambição em 
relação à meta de 2010 estaria fora de 
questão, pois configuraria a cristalização e 
assunção definitiva do insucesso. Deixar 
de parte a restauração seria alienar o 

grande potencial de regeneração da 
natureza que encerram os ecossistemas 
europeus e seus serviços. E deixar de 
parte o contributo europeu para evitar a 
perda de biodiversidade global seria 

esquecer irresponsavelmente o impacto 

europeu presente e passado, directo e 
indirecto, na diversidade biológica de todo 
o mundo. Ademais, seria ainda 
desconsiderar o princípio básico de que a 
sustentabilidade, inclusive na sua 
dimensão de conservação, terá de ser 
atingida globalmente num mundo 

globalizado, ou não será atingida. E de 
facto, o Conselho de Ambiente da UE, em 
Março de 2010, adoptou como nova meta 
a mais ambiciosa das quatro opções: 
Parar a perda de biodiversidade e a 
degradação dos serviços dos 
ecossistemas na UE até 2020, 

restaurá-los tanto quanto possível, e 

intensificar o contributo da UE para 
evitar a perda global de 
biodiversidade. Também em Março de 
2010, o Conselho Europeu adoptou como 
suas a visão e metas pós-2010 do 

Conselho de Ambiente, e sublinhou a 
necessidade urgente de reverter a 
tendência persistente de perda de 
biodiversidade e degradação dos 
ecossistemas. 
 
Para além das metas 

  
Um aspecto importante a 

considerar nesta nova fase da política de 

biodiversidade que se está a desenhar 

este ano, deve ser a incorporação de 
indicadores quantitativos para o 
acompanhamento das metas e acções a 
desenvolver. Note-se, por exemplo, como 
a meta para 2010, apesar ter ficado 
reconhecidamente por cumprir, tampouco 
teria condições fáceis para verificação 

efectiva do seu cumprimento, visto não 
ter associada nenhuma forma de 
quantificação. Sem prejuízo das 
dificuldades próprias de quantificação 
expedita da biodiversidade, existem 
alguns índices eficazes já em uso (como o 

índice de aves comuns) ou susceptíveis de 
vir a ser usados (por exemplo índices 
sobre stocks pesqueiros). Por outro lado, a 

quantificação e mensuração da vertente 
de serviços dos ecossistemas tem 
potencial para dar origem a novos 
indicadores, incorporando uma muito 

necessária dimensão económica. É 
possível conceber que também se possam 
considerar indicadores referentes à 
restauração de ecossistemas, ao estatuto 
de conservação de espécies e habitats 
ameaçados, ou à não extinção local ou 
regional de componentes da 

biodiversidade. Em suma, a nova meta 
para 2020 carece de trabalho 
complementar a desenvolver, e 
porventura de sub-metas e objectivos, de 
forma a dotá-la de formas efectivas de 

quantificação e acompanhamento, 

susceptíveis de orientar quanto à eficácia 
das políticas em curso. 
  
O processo político a nível das Nações 
Unidas 
  

Com a adopção das decisões 

europeias acima referidas para a 
biodiversidade no pós-2010, os dados 
estão lançados quanto à possibilidade de a 
UE continuar a ter um papel liderante na 
condução global deste magno problema 
ambiental. Mas será a nível das Nações 
Unidas que o mundo se deverá coordenar 

no sentido de o defrontar colectivamente. 

Este ano está anunciada uma sessão 
especial da Assembleia Geral da ONU 
sobre biodiversidade, a decorrer em 
Setembro, antes da Conferência das 
Partes (COP) da Convenção para a 

Diversidade Biológica (CDB), marcada 
para Nagoya, Japão, em Outubro. O 
calendário parece adequado para que a 
Assembleia Geral possa adoptar 
orientações quanto aos moldes da visão 
de longo prazo (2050) e as metas de 
médio prazo (2020); e para que, em 

sequência, a COP de Nagoya possa definir, 
consensualizar e adoptar em concreto os 
termos dessas visão e metas. 
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Para além disso, a COP de Nagoya 

tem também o mandato de definir e 
adoptar um regime jurídico para o acesso 
e partilha dos benefícios dos recursos 
genéticos e da biodiversidade, regime este 
que é uma das promessas ainda não 
cumpridas da CDB. Tal regime é 
necessário, é justo, e é reclamado de há 

muito pelos países detentores de maior 
acervo de biodiversidade. E terá a valia 
adicional de trazer mais um contributo na 
valorização económica do mundo vivo e 

seus serviços, o que constitui um aspecto 

fundamental para se poder reconfigurar 
uma política reforçada para a conservação 
da biodiversidade. 

Esperemos que o Ano 
Internacional da Biodiversidade possa 
trazer ao mundo um verdadeiro marco 
neste domínio. Sem um novo enfoque na 

biodiversidade, não será possível atingir a 
mudança de paradigma necessária para o 
mundo iniciar uma era de sustentabilidade 
global. 

 


