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ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
A União Europeia (UE) e os seus Estados-membros são líderes mundiais no financiamento do combate às alterações
climáticas. O financiamento da luta contra as alterações climáticas deve ser complementado por uma ação coerente de
apoio aos países em desenvolvimento para que estes sejam capazes de mitigar esses efeitos, bem como por planos de
desenvolvimento nacionais, estratégias políticas, instrumentos, mecanismos e legislação que promovam a atuação do
setor privado e da sociedade civil. A conversão da contínua degradação ambiental a que assistimos só será possível
com o pleno respeito pelos Bens Comuns Globais, com o repensar da nossa pegada ecológica e com a alteração dos
padrões de consumo. Além disso, na definição e implementação de estratégias “verdes”, é fundamental equacionar os
seus impactos à escala global, sobretudo nas legítimas aspirações dos mais pobres a uma vida digna.
O Desenvolvimento é uma responsabilidade partilhada. Qual vai ser o seu papel?
FICHA TÉCNICA
Equipa:: FEC - www.fecongd.org (Ana Patrícia Fonseca e Margarida Alvim) :: IMVF www.imvf.org (Ana Isabel castanheira e Mónica Santos Silva) :: CIDSE - www.cidse.org/
Financiador:: Camões - Instituto da Cooperação e da Língua - www.instituto-camoes.pt
Esta publicação foi produzida com o financiamento do Camões – ICL. O seu conteúdo é da exclusiva
responsabilidade da FEC e do IMVF e não pode, em caso algum, ser tomado como a expressão das
posições do financiador.
Porque defendemos a igualdade de género como um valor intrínseco aos Direitos Humanos onde se lê
“o” deve também ler-se “a” sempre que aplicável, de forma a garantir o respeito pela igualdade de
género também na escrita.
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ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E DESENVOLVIMENTO
O agravamento das alterações climáticas e dos riscos ambientais alertam-nos para a necessidade de promover um
Desenvolvimento com pegadas ecológicas globalmente sustentáveis, protegendo o planeta, as espécies que nele
habitam e o futuro da Humanidade.
Isto interliga-se inevitavelmente com as questões da energia, da produção e consumo alimentar, da
sustentabilidade das cidades, do respeito pelos Bens Comuns Globais. Interliga-se, também, com a capacidade de a
comunidade internacional agir de forma concertada e apoiar os países em desenvolvimento, de forma não só a
colmatar os efeitos das alterações climáticas, mas também a promover a transição para modelos energéticos,
económicos e de crescimento mais sustentáveis. A ação climática está, por isso, estreitamente ligada a um
desenvolvimento que interligue as suas dimensões sociais, económicas e ambientais de forma o mais coerente
possível. Neste quadro, estarão as políticas no domínio do ambiente e do clima plenamente conscientes dos
desafios do Desenvolvimento e será que as estratégias “verdes” equacionam os seus impactos à escala global,
sobretudo nas legítimas aspirações dos mais pobres a uma vida digna? Da mesma forma, as estratégias de
Desenvolvimento incluem de forma abrangente, integrada e coerente, as preocupações ambientais e a urgência de
uma atuação concertada sobre as alterações climáticas? E estarão os países em desenvolvimento a ser
devidamente apoiados neste desígnio?
O estudo “Alterações Climáticas e Desenvolvimento “, da autoria de Patrícia Magalhães Ferreira, estará
brevemente disponível no site coerência.pt, irá fornecer algumas pistas de resposta a estas questões, na
perspetiva da coerência entre as políticas.
Esteja atento!
VÍDEOS
Managing the Impacts of Climate Change on Poverty :: aqui
The animals save the planet :: aqui

OS EUROPEUS, A AGRICULTURA E A PAC
Os últimos dados do Eurobarómetro sobre os “Os Europeus, a Agricultura e a PAC” são bem claros: os Portugueses
consideram que na UE, a agricultura e as áreas rurais são muito importantes. Sobre a situação nas áreas rurais,
comparando com há 10 anos atrás, os portugueses já não se revelam tão animadores… 33% consideram que o
crescimento económico e o emprego pioraram, contra os 37% que asseguram que houve melhorias. Também em
relação ao meio ambiente e a paisagem, 49% dos portugueses consideram que a situação piorou. Números que
revelam o impato da tragédia em Portugal dos incêndios de 2017. Aliás, um dos grandes objetivos da PAC é garantir
que os agricultores são incentivados a desempenhar o papel que lhes compete na luta contra as alterações climáticas
e a proteger o ambiente e a biodiversidade, assim como a reduzir a degradação dos solos e garantir uma utilização
mais sustentável dos pesticidas e dos fertilizantes. Os dados revelam igualmente que 71 % dos Portugueses
conhecem a PAC, sem no entanto conhecer esta política em detalhe. Quanto à dimensão em que os assuntos
relacionados com a PAC devem ser abordados existem um grande equilíbrio entre a dimensão europeia e a dimensão
nacional, sendo que a dimensão local revelou dados pouco expressivos. Os portugueses também concordam que de
facto a PAC, beneficiou todos os cidadãos europeus e não apenas para os agricultores. Um dos pontos menos
positivos revelados por este eurobarómetro é o desconhecimento que os portugueses têm sobre rótulos de qualidade.
54% dos inquiridos afirmam não conhecer nenhum rótulo de qualidade, a título de exemplo apenas 8% dos
inquiridos conhece o selo de comércio justo. O eurobarómetro não faz qualquer tipo de pergunta aos inquiridos sobre
o seu conhecimento sobre o impato da PAC na vida de milhares agricultores nos países em desenvolvimento. No
entanto, esta é uma ligação direta. Vários instrumentos de política agrícola europeia visam proteger o sector agrícola
europeu contra as importações a baixos preços e as flutuações dos preços internacionais, o que permite à UE
exportar produtos agrícolas a preços bem abaixo dos custos de produção o que, por seu lado, afeta o crescimento e a
distribuição da rendimentos nos PED, tais como subsídios à exportação, pagamentos diretos e tarifas. Tendo em
conta que a fome afeta principalmente as áreas rurais dos Países em Desenvolvimento, onde vivem 70% a 80% das
pessoas subnutridas do mundo, a dinamização da agricultura em pequena escala é fundamental para superar a fome
e a pobreza global e a PAC tem aqui um papel fundamental na promoção da segurança alimentar mundial, e não
apenas europeia.
Saiba mais em : no sítio Web do Eurobarómetro e neste sítio Web
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COMPROMISSOS REFORÇADOS COM A REGIÃO DO SAHEL
A Conferência internacional de alto nível sobre o Sahel, organizada pela União Europeia, Nações Unidas, União
Africana e grupo de países do G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Maurtânia, Níger e Chade) permitiu confirmar o
compromisso político ao lado dos países do Sahel e mobilizar um montante de 414 milhões de euros de apoio à
força conjunta do G5 Sahel. A UE sublinha que a instabilidade tem muitos fatores e só uma resposta ambiciosa que
una segurança e desenvolvimento pode ser eficaz. Dos resultados da conferência destaca-se o reforço do apoio
político à região e o aumento da assistência financeira para as questões da segurança, sendo que a UE duplicou os
fundos para os países do G5 Sahel, de forma a melhorar a segurança regional e o combate ao terrorismo. Destaca-se
ainda a vontade de reforçar a coordenação e a eficácia da ajuda ao desenvolvimento. A UE é o principal doador para
os países do G5 Sahel e alocou para o período de 2014 – 2020 um pacote financeiro de oito mil milhões de euros. O
Fundo Fiduciário de Emergência para promover a estabilidade e combater as causas profundas da migração irregular
e do fenómeno das pessoas deslocadas em África, um dos principais instrumentos financeiros da UE para a
migração, tem sido amplamente contestado pelas organizações da sociedade civil, por considerarem que o apoio
prestado no âmbito deste fundo está diretamente relacionado com os entraves colocados à migração. A este
propósito ler a caixa de texto “Parceira ou Condicionalismo?”

PARCERIA OU CONDICIONALISMO?
Como o dinheiro da UE é alocado e gasto na África quando se trata de migração?
Ao focar-se num dos principais instrumentos financeiros da UE para a migração, o novo relatório da
CONCORD analisa o Fundo Fiduciário de Emergência para promover a estabilidade e combater as causas
profundas da migração irregular e do fenómeno das pessoas deslocadas em África .
Com base em três estudos de casos nacionais (Líbia, Níger e Etiópia), e tendo por base uma abordagem
baseada em evidências, neste relatório são avaliadas a natureza das parcerias da UE com países africanos
no campo da migração e as possíveis consequências das políticas da UE no terreno. Será que este Fundo é
utlizado para promover o desenvolvimento ou está a ser utlizado para promover objetivos securitários?
Saiba mais aqui
CONFERÊNCIAS DE LISBOA :: 3 E 4 DE MAIO DE 2018

DESENVOLVIMENTO EM TEMPOS DE INCERTEZA
Saiba mais aqui

