
 

 

Declaração do Povo Africano sobre a COP 26 - Levantem-se e 
Exijam Justiça Climática! 

Adoptada no African People's Counter COP, 27 de Outubro de 2021 

Nós, o povo africano, as mulheres e os camponeses, os movimentos sociais, e as organizações 
comunitárias e da sociedade civil, reunimo-nos no primeiro Contra-COP Popular Africano COP 
2021 para construir um entendimento unificado e uma acção política partilhada para soluções 
reais para o clima e as crises ecológicas e sociais que a África enfrenta! 

Apelamos aos nossos governos Africanos, incluindo o Grupo Africano de Negociadores, e aos 
do grupo dos Países Menos Desenvolvidos (PMD) para irem à próxima COP26 em Glasgow e 
negociarem no interesse dos nossos povos africanos e do nosso planeta, e não no interesse das 
elites e dos poluidores. 

 

A África já está a viver a crise climática! 

O nosso continente está a ser atingido por ondas de calor, secas, incêndios florestais, solos secos, 
ciclones, tempestades, pragas, inundações, subida do nível do mar e outros desastres 
relacionados com o clima.  Desde 2000, Moçambique, Madagáscar, Zimbabué e Quénia têm 
estado entre os países mais atingidos do mundo, apesar de as suas emissões serem mínimas. 

Os nossos dez anos mais quentes têm sido todos registados desde 2005. Prevê-se que a 
temperatura em toda a África seja mais quente do que em qualquer período anteriormente 
registrado, e onde na maior parte do continente a temperatura irá aumentar mais rapidamente 
do que a média global. Com cerca de 60% da nossa população a depender da agricultura e dos 
sistemas alimentares locais para sobreviver, a maioria dos quais são mulheres camponesas 
produtoras de alimentos, os níveis de insegurança alimentar estão a ser intensificados e as vidas 
e meios de subsistência africanos estão em grave risco. Enquanto a África e a sua população 
continuam a sofrer os impactos mais devastadores da crise, a trágica ironia continua a ser que a 
região tem contribuído menos para a crise climática! 

Temos de lidar com a causa-raiz da crise! 

As alterações climáticas e os seus impactos estão ligados ao nosso passado colonial e ao 
desenvolvimento imperialista, que foram e continuam a ser baseados num modelo capitalista e 
extractivista. De facto, a economia moderna criou as crises climáticas, ecológicas, económicas e 
sociais que enfrentamos hoje. Estas crises intersectoriais continuam a ser agravadas por um 



modelo neo-colonial, patriarcal e neoliberal de acumulação - impulsionado por uma lógica de 
dominação, exploração e destruição do ser humano e da natureza. 

 

As Cimeiras Climáticas Globais falharam! 

Para piorar a situação, assistimos com profunda consternação, conforme nos últimos 26 anos, a 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (UNFCCC) e a Conferência das 
Partes (COPs) - como espaços anuais para negociações intergovernamentais - não conseguiram 
avançar no sentido de soluções reais para a crise climática. Isto porque a sua agenda e acções 
têm sido enviesadas para preservar os interesses particulares das empresas poderosas e dos seus 
aliados nos governos, que se baseiam no lucro. Continuam a minar soluções que abordam as 
causas centrais das alterações climáticas. Os poluidores corporativos e os negociadores 
governamentais na UNFCCC não querem assumir qualquer responsabilidade financeira, legal ou 
de qualquer outro tipo pelos danos causados, ou reduzir genuinamente as emissões de GEEs e a 
poluição. 

Durante estes 26 anos, as negociações sobre o clima têm sido bloqueadas a cada curva. Grandes 
empresas capturaram este espaço para promover falsas Soluções como "net-zero", mercados de 
carbono, e supostas "soluções baseadas na natureza" (incluindo plantações de madeira e 
modificação genética de culturas), que lhes proporcionariam meios para proteger e expandir o 
seu controlo sobre as populações globais, as suas terras e territórios e os recursos naturais -  tudo 
isto para lucrar com a crise. De facto, estas e outras "falsas soluções" estão a causar uma enorme 
onda de usurpação de terras em todo o nosso continente, o abate ilegal de árvores não está  
diminuir, e as plantações de monoculturas perigosas continuam a expandir-se. O que é 
necessário é o fim dos combustíveis fósseis, o fim do agronegócio industrial, a rápida redução do 
consumo de desperdício, e uma economia e sociedade fundamentalmente mudada, que se 
centre no cuidado das pessoas e do Planeta. 

A COP26 em Glasgow é particularmente preocupante, pois perpetua as injustiças e desigualdades 
globais, mesmo durante este crítico momento pandémico. O governo britânico insistiu em 
acolher o COP este ano, apesar da provável fraca participação dos governos e especialmente da 
sociedade civil do Sul Global, devido aos elevados custos, falta de acesso às vacinas - agora 
popularmente apelidadas de "apartheid de vacinas" -, dificuldades de vistos e requisitos de 
quarentena e viagens onerosos, em constante mudança e tendenciosos. Apelos ao adiamento 
para assegurar uma COP plenamente representativa e participativa caíram em orelhas surdas. As 
vozes das mulheres do Sul Global, das pessoas de cor, da classe trabalhadora, das comunidades 
da linha da frente e outras vulneráveis à crise climática estão em risco de serem silenciadas nesta 
COP. As grandes corporações e governos do Norte Global irão capturar as negociações com a sua 
narrativa e decisões destrutivas. A nossa delegação africana e os governos da Global Sul também 
têm um poder cada vez menor, pelo que é seguro prever que os resultados da COP26 serão 
injustos e desprovidos da ambição e justiça necessárias. 

Apelamos ao mundo - e especialmente à nossa Delegação Africana para a COP - para que faça 
pressão no sentido de obter os seguintes resultados em Glasgow: 



Reduzir os Gases com Efeito de Estufa (GEE) a zero: Adoptar requisitos de redução das emissões 
de GEE para manter a temperatura média global abaixo de 1,5C - reconhecendo que a África já 
está perto dos 1,5 graus e a aquecer ao dobro da média global. Assegurar que os cortes se 
baseiam na ciência e na justiça, para que aqueles que mais poluíram tenham de suportar o peso 
dos drásticos cortes de emissões na fonte, e custos de compensação. Responsabilizar aqueles 
que continuam a poluir, penalizando-os através de meios legais, bem como nomear e 
envergonhar, desinvestir, e sanções. A redução das emissões dos transportes militares, 
marítimos e aéreos devem também ser tratadas como prioridades urgentes, uma vez que a 
UNFCCC as tem historicamente ignorado devido à pressão política. 

Assegurar uma Recuperação e Transição Justas: Uma Recuperação Justa da pandemia COVID-19 
e das suas crises multi-dimensionais deve concentrar-se na criação de um "novo normal" que se 
centre nas pessoas e no planeta, e não no lucro. Assegurar uma Transição Justa para longe das 
economias intensivas em carbono e de alto consumo, que apoia os trabalhadores e comunidades 
afectadas, e transforma radicalmente a nossa energia, transportes (e turismo), educação, 
agricultura, urbanização, produção, consumo e sistemas de eliminação. Esta agenda deve incluir 
consultas com sindicatos e colectivos de trabalhadores informais, com enfoque no trabalho 
decente, no crescimento do emprego no sector público e nos meios de subsistência, e na garantia 
de investimentos públicos na protecção social e nos serviços públicos, tais como centros de 
aprendizagem infantil e de cuidados, educação, assistência social, bem como serviços de saúde 
primários e secundários. Deve haver um enfoque especial na educação em massa sobre as 
alterações climáticas e a transição sistémica em todas as suas dimensões. 

Abandonar as Soluções falsas: Abandonar todas as soluções falsas, incluindo o “net-zero”, os 
mercados de emissões falhados e os mecanismos de contrabalanceamento, as chamadas 
“soluções baseadas na natureza” e outras soluções falsas tecnológicas  como a geoengenharia, a 
sequestração por plantações de madeira, a modificação e manipulações genéticas perigosas.  A 
energia nuclear, as grandes barragens e a economia "Verde" e "Azul" devem ser denominadas 
fraudulentas, e ser abolidas. Terras e florestas devem ser removidas como forma de implementar 
o Artigo 6 do Acordo de Paris, que se centra no avanço de falsas soluções para as alterações 
climáticas. Os governos, a sociedade civil e os movimentos sociais devem lutar em conjunto pela 
mudança do sistema e exigir um verdadeiro zero, e não um “net-zero”. 

Formalizar os Direitos da Natureza:  Instituir legalmente os Direitos da Natureza e fazer do 
ecocídio um delito penal para que o planeta seja restaurado para as gerações actuais e futuras. 
Proibir qualquer "esquema" tecnológico que vise perverter e abusar da ordem natural incluindo, 
por exemplo, semear nuvens para a chuva, depositar limalhas de ferro nos mares para refletir a 
luz solar, e injectar aerossóis na atmosfera para arrefecer o planeta. 

Gerir a tecnologia como um bem público: Permitir a transferência de tecnologia amiga do clima 
e de técnicas de produção localizadas sem impor quaisquer restrições de Propriedade Intelectual 
ou condições de empréstimo. Empenhar-se no acesso universal à energia limpa e aos transportes 
públicos, e adoptar reformas de longo alcance em matéria de soberania alimentar. 

 



 

Deixar Combustíveis Fósseis no sub-solo: Financiadores, proprietários ou gestores de reservas 
de petróleo, gás e carvão devem parar todas as novas explorações (e eliminar progressivamente 
a extracção actual), e ao mesmo tempo reavaliar as reservas de onde saem e contabilizá-las como 
"activos irrecuperáveis". Para tal, acabar com os 6 triliões de dólares de subsídios anuais de 
combustíveis fósseis do governo. O Consentimento Livre, Prévio, Informado e Contínuo das 
mulheres, dos povos indígenas e das suas comunidades, e o seu Direito de Dizer Não a projectos 
de extracção e combustão de combustíveis fósseis, ou outros mega projectos de infra-estruturas 
prejudiciais, devem ser reconhecidos e respeitados. 

Honrar e pagar a dívida climática: Assegurar que as responsabilidades históricas do "poluidor-
pagador" pela dívida climática dos grandes emissores devem ser honradas e pagas às mulheres 
oprimidas, indígenas e outras comunidades locais do Sul Global. Os governos devem desenvolver 
mecanismos de participação sustentável que levem as vozes dos pequenos produtores de 
alimentos à mesa política para criar políticas centradas nas pessoas. A dívida climática deve 
reconhecer as formas como a crise climática impacta diferentes grupos. As mulheres carregam o 
peso mais pesado da dívida das Mudanças Climáticas. A regularização da dívida climática deve 
proporcionar reparação na forma de apoio particular ao trabalho de cuidados, tais como 
educação, serviços de saúde, direitos de terra e apoio à produção de alimentos domésticos, etc., 
e substituir o financiamento baseado na dívida por atribuição.  A dívida climática deve cobrir 
integralmente as reparações de "perdas e danos", os custos de adaptação e resiliência à prova 
do clima, e a compensação pela utilização do “espaço de carbono” por parte dos países com 
baixas emissões. 

Tornar a Justiça Climática Possível com Justiça Económica e da Dívida: A transição global para 
uma economia mais sustentável e equitativa não será possível sem finanças sustentáveis, 
suficientes, justas e não geradoras de dívida. É fundamental que o financiamento da transição 
não exacerbe as vulnerabilidades financeiras no Sul Global. O cancelamento da dívida odiosa é 
necessário não só para os países poderem combater a pandemia da COVID-19, mas também para 
enfrentar os desafios das alterações climáticas e procurar uma recuperação verde e inclusiva 
justa. Os fluxos ilícitos de capital para fora de África e do Sul Global devem ser urgentemente 
travados e compensados. 

Fim das Zonas de Sacrifício: Proibir novos projectos de infra-estruturas que desalojam as 
comunidades indígenas e outras comunidades locais dos seus territórios, poluem a água, o ar e 
o solo e destroem a natureza, tudo em nome do chamado "desenvolvimento". O direito das 
comunidades afetadas a dizer não a estes projectos deve ser ouvido, honrado e tratado como 
uma decisão juridicamente vinculativa. Reconhecer que não podemos cavar o nosso caminho 
para sair da crise climática. As intervenções devem proteger a população local em áreas afectadas 
por actividades mineiras destrutivas e pelo extrativismo "verde". Aqueles que infligiram danos 
devem pagar pelos danos causados e devem ser dadas reparações justas às pessoas já afectadas.  
Deve ser dada especial atenção e apoio às comunidades costeiras, cujos territórios estão entre 
os mais duramente atingidos pelas mudanças climáticas. 



Parar o Colonialismo do Lixo: Temos de rejeitar o despejo de resíduos no Sul Global e excluir a 
incineração de resíduos para fins energéticos dos planos nacionais e outros planos climáticos. 
Parar a expansão petroquímica, reduzir a produção de plástico, e eliminar gradualmente o 
plástico de utilização única e as embalagens em diferentes sectores. Os planos devem incluir 
investimento em medidas de redução de resíduos e sistemas de economia circular sem resíduos, 
incluindo sistemas alternativos de entrega de produtos com base no reaproveitamento. 
Responsabilizar as empresas poluidoras pela poluição do plástico e a sua enorme contribuição 
para o aquecimento global, de acordo com o princípio do "produtor-pagador". Financiar um 
modelo de transição justo com uma protecção social robusta e rendimentos decentes para os 
trabalhadores, incluindo os recolhedores envolvidos na reciclagem, reutilização e prevenção de 
resíduos, reconhecendo a sua contribuição para a atenuação das alterações climáticas, e 
protegendo-os dos impactos das alterações climáticas. 

Reconhecer a agroecologia camponesa e outros modelos de produção e distribuição de 
alimentos verdadeiramente sustentáveis como alternativas ao sistema alimentar industrializado. 
Este é um pilar central da Justiça Climática, e uma parte importante das soluções reais para a 
crise climática em África e no mundo. Os governos devem aumentar os orçamentos orçamentais 
nacionais para a agricultura, guiados pelo princípio do Consentimento Livre, Prévio e Informado 
(e Contínuo) dos pequenos produtores e consumidores de alimentos. Governos e outros actores 
devem integrar a agroecologia nas suas políticas agrícolas, e promovê-la através de serviços de 
investigação e extensão. 
 
Ouvir as soluções dos impactados e marginalizados: Devemos apoiar os jovens, que herdarão o 
futuro, para que sejam bem informados, falem, levantem as suas vozes, e mobilizem-se 
solidariamente para provocar a mudança. Os jovens têm um papel central a desempenhar na 
produção alimentar e devem ser urgente e eficazmente integrados na produção alimentar 
sustentável. A luta pela justiça climática é feminista, pelo que todos devemos lutar e apoiar a 
representação significativa de mulheres e raparigas, crianças, jovens, pessoas com deficiência e 
os mais pobres dos pobres nas políticas e outras intervenções que abordem as alterações 
climáticas. Devemos ser liderados pelos cuidadores das pessoas e do planeta - mulheres e povos 
indígenas. A promoção de alternativas económicas e ecológicas feministas e a revalorização dos 
sistemas de conhecimento indígenas é uma prioridade existencial. 
 

África, 27 de Outubro de 2021 
 

Os Africanos Levantam-se e Exigem Justiça Climática! 
 

JUSTIÇA CLIMÁTICA AGORA! 
UMA NOVA ÁFRICA É POSSÍVEL! 

É TEMPO DE TRANSFORMAR! 
 

Esta Declaração do Contra-COP Popular Africano de 2021 está aberta para assinaturas de apoio. 
Clique aqui para endossá-la também! 

Para mais informações, contacte: 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ64W1Rl0BtutG84JNEtW1_FkNRBPJwxpU-pcB_xK31b_e3w/viewform


 
Ubrei-Joe Maimoni - AfCG secretariat info@africaclimatejustice.org  

Trusha Reddy - Womin trusha.Reddy@womin.org.za 
Mateus Costa Santos - LVC SEAf lvcseaf.public@gmail.com  
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