
Os limites do planeta
Universidades, ONG
e instituições preparam
projeto para gerir recursos
naturais comuns da Terra.
A liderança é portuguesa
VIRGÍLIO AZEVEDO



Muitos portugueses que vivem em ca-
sa própria sabem bem o que é um con-

domínio, um modelo jurídico muito
eficaz, com regras democráticas, que
resolve a equação aparentemente im-
possível de harmonizar interesses in-
dividuais e coletivos, ao delimitar as
diferentes propriedades, organizar
responsabilidades e competências de

gestão para o bem comum.
Aplicar este modelo à gestão dos re-

cursos naturais comuns da Terra en-
carada como um sistema global — re-
cursos que não têm fronteiras físicas,
como a atmosfera, oceanos, ciclo hi-

drológico, biodiversidade ou clima —

é um projeto ambicioso que esteve
em debate na conferência internacio-
nal "Educar para o património co-

mum", realizada no último fim de se-

mana na Fundação de Serralves, no
Porto. O evento assinalou ainda os 25
anos dos programas de educação am-
biental da instituição, que promovem
a ligação entre cultura e ambiente.

O projeto de Condomínio da Terra
já envolve a Fundação de Serralves,
as universidades de Coimbra, Porto e

Nova de Lisboa, a Câmara de Gaia, o

Comité Nacional da UNESCO, a Quer-
cus, a Universidade Autónoma de Bar-
celona, o Instituto de Direito Interna-
cional do Ambiente (Madrid), a Uni-
versidade de Estocolmo e várias orga-
nizações globais que atuam junto da

ONU, como a Planet Boundaries Ini-
tiative, a Global Footprint Network, a
Commons Action for the United Na-
tions e a Eco-union.

Os espaços internacionais fora da
soberania dos Estados correspon-
dem ao património comum natural,
designado por global common na
ONU. A partir deste conceito, o Direi-
to internacional já identificou qua-
tro: o alto-mar (fora das 200 milhas
das águas territoriais), os fundos ma-
rinhos, o espaço aéreo acima da at-
mosfera, a Antártida e os corpos ce-

lestes, tendo os dois últimos o regime
jurídico de Património Comum da
Humanidade.

Mas hoje, todos os Estados gerem ao
mesmo tempo benefícios e danos no

património comum natural da Terra.

Por isso, é necessário encontrar um sis-

tema de contabilidade capaz de repre-
sentar os saldos de cada estado na sua

relação com este património, um acer-
to de contas e compensação entre os

diferentes saldos relativamente à ma-
nutenção do Sistema Terrestre.

Novo tratado internacional?

Alexandra Aragão, investigadora da
Faculdade de Direito da Universida-
de de Coimbra, propôs mesmo na con-
ferência "um novo tratado internacio-
nal focado no Sistema Terrestre e
não apenas nas partes — onde já exis-
tem tratados internacionais sobre o

mar, a atmosfera, as florestas tropi-
cais ou os recifes de coral". Um trata-
do destinado "a proteger um planeta
que funcione contra as atividades eco-

nómicas, políticas, relações interna-
cionais e modos de vida ligados ao bu-
siness as usual dominante".

"Estamos a mudar a composição quí-
mica da atmosfera que permitiu a

emergência da civilização humana",
salientou Viriato Soromenho Mar-
ques em Serralves. O professor cate-
drático da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa e comissário
da conferência, acrescentou que "co-

meçámos a introduzir na Natureza as

grandes incertezas da ação humana"
e o resultado é que "hoje a Natureza é

uma fonte de perigo, de ameaça, e
não de esperança".

Will Steffen, investigador da Univer-
sidade Nacional da Austrália, desta-
cou as mudanças muito rápidas ocor-
ridas na Terra desde 1950, "o período
a que chamamos 'grande aceleração',
em que começou o crescimento expo-
nencial da população mundial, da ati-
vidade económica, da desflorestação,
da ocupação de terras pela agricultu-
ra, da redução da biodiversidade glo-
bal e das reservas pesqueiras, da subi-
da da concentração de CO2 na atmos-
fera e das temperaturas". Daí a impor-
tância de definir com precisão os limi-
tes do planeta (ver infografia), "que
estabeleçam um espaço seguro de

atuação da Humanidade".
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Paulo Magalhães
Investigador
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"A Terra
precisa
de sistema
jurídico
global"

Jurista e investigador do Centro de Estu-
dos de Sociologia da Universidade Nova
de Lisboa (Cesnova), Paulo Magalhães é

o pai do conceito de Condomínio da Ter-
ra, coordenador do projeto na Quer cus, e
foi comissário da conferência internacio-
nal "Educar para o património comum",
que se realizou no último fim de semana
na Fundação de Serralves, no Porto.

? Conseguir o reconhecimento do Siste-
ma Terrestre como Património Mundial
Natural Intangível é um dos vossos obje-
tivos. Porquê?
? A Terra precisa de um sistema jurídi-
co global, mas os tratados internacio-
nais que pretendem proteger os recur-
sos naturais comuns são muito fragmen-
tados, não têm em conta a dinâmica glo-
bal do Sistema Terrestre. Por exemplo,
a Convenção da ONU dos Direitos do
Mar não considera o problema da acidifi-

cação dos oceanos. A abordagem do Sis-

tema Terrestre engloba tudo o que está

na Natureza: atmosfera, clima, biodiver-

sidade, ecossistemas, recursos hídricos,
oceanos. Assim, pretendemos preservar
o Sistema Terrestre com a estrutura quí-
mica do Holoceno, a era geológica que
se iniciou há 12 mil anos (depois da últi-
ma era glaciar) e que permitiu a emer-
gência da civilização humana.
? Quem poderá concretizar esse reco-
nhecimento internacional?
? Há três hipóteses que estamos a estu-
dar: a UNESCO, a ONU ou a UE. No
caso da UE, a ideia é apresentar uma
petição no Parlamento Europeu de mo-
do a que a Europa tome a liderança do

processo na UNESCO ou na ONU. O
Tratado de Lisboa prevê a figura da Peti-

ção Europeia com um mínimo de um mi-
lhão de assinaturas.
? Para preservar a estrutura química do
Sistema Terrestre é preciso representa-
da através de indicadores.
? Sem dúvida, e quase todos já estão

quantificados. Faltam apenas as chama-
das novas entidades, as novas substân-

cias químicas criadas pelos seres huma-
nos que não existem na Natureza, ao
contrário do que acontece com o CO2,
por exemplo. Por isso não sabemos
quais são os seus efeitos.
? É preciso criar uma nova organização
na ONU e promover um novo tratado in-
ternacional para gerir globalmente este

património comum?
? Não, basta reativar uma estrutura das

Nações Unidas que está parada, porque
desapareceu por completo o objeto para
o qual foi criada — a gestão das áreas do

planeta que não tinham soberania. Cha-
ma-se Trusteeship Council e tem um sis-

tema de representação dos países da
ONU.
? Tem dito que Portugal pode liderar es-
te processo. Porquê?
? Porque temos a base legal da organi-
zação deste processo, o Condomínio da

Terra, onde podem ser integradas todas
as outras organizações internacionais e

iniciativas.



CONCURSO A sétima edição do Mês
do Ambiente deu o seu pontapé de saí-
da a 2 de novembro no Museu da Ele-

tricidade, em Lisboa, onde 16 equipas
de crianças e familiares tiveram de dar
asas à criatividade para construir uma
série de primeiras páginas do Expres-
so relacionadas com o ambiente. Ao jú-
ri de três elementos, constituído por
representantes do Expresso, da EDP e
da zeroAito, coube escolher o traba-
lho mais original e que melhor refletis-
se os valores aprendidos ao longo da
manhã. A distinção coube à equipa
composta por Fernando Pizarro e pe-
los filhos Francisco e Filipe, de 10 e 12

anos, respetivamente, com Fernando
a defender que "estas ações não po-
dem ser esporádicas" e a sublinhar

que "há 15 anos era impensável notar
tanta sensibilidade dos mais novos pa-
ra com o ambiente", foto nuno fox


