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Papa coloca Igreja no centro 
do debate ambiental e climático

MAX ROSSI/REUTERS

Os países ricos têm de pagar a sua “dívida ecológica” aos mais pobres, escreveu o Papa Francisco

Numa mensagem frontal e clara, 

o Papa Francisco colocou ontem a 

Igreja Católica no centro do debate 

sobre as alterações climáticas e o 

ambiente. A sua encíclica Laudato 

Si, Sobre o Cuidado da Casa Comum, 

divulgada pelo Vaticano, reconhece 

a mão humana no aquecimento glo-

bal, advoga a substituição dos com-

bustíveis fósseis e reforça que só há 

um caminho para salvar o planeta: 

mudar o nosso estilo de vida.

Biodiversidade, água, poluição 

do ar, energia, resíduos, tecnolo-

gia, praticamente todas as ramifi ca-

ções da crise ambiental mundial são 

abordadas no texto papal. A Terra, 

alerta Francisco, está a transfor-

mar-se “num imenso depósito de 

lixo” e os países ricos têm de pagar 

a sua “dívida ecológica” aos mais 

pobres. 

Não é a primeira vez que um Papa 

se debruça sobre o ambiente — e a 

própria encíclica recorda que Pau-

lo VI, João Paulo II e Bento XVI já o 

fi zeram antes.

Mas uma encíclica inteiramente 

dedicada ao tema é um marco his-

tórico. O documento começou a 

ser idealizado praticamente desde 

que o cardeal argentino Jorge Mario 

Bergoglio foi escolhido como Papa, 

há cerca de dois anos, adoptando o 

nome de Francisco, em homenagem 

a S. Francisco de Assis. 

Ao longo desse tempo, Francisco 

— que tem formação em Engenharia 

Química — procurou a opinião de 

cientistas, entre eles Hans Schell-

nhuber, presidente do Instituto Pots-

dam de Investigação sobre Impactos 

Climáticos, na Alemanha, Paul Crut-

zen, prémio Nobel de Química em 

1995 pelo seu trabalho sobre a cama-

da de ozono, e o veterano climató-

logo Veerabhadran Ramanathan, da 

Universidade da Califórnia. 

O resultado é um texto que, nal-

guns temas, como o das alterações 

climáticas, associa a informação 

científi ca disponível a um apelo à 

acção em prol do planeta, sob o 

chapéu-de-chuva da doutrina ca-

tólica.  

“[A encíclica] junta a fé e a moral 

à razão e ao engenho”, disse ontem 

Hans Schellnhuber, numa conferên-

cia de imprensa de apresentação do 

documento, no Vaticano.

O Papa Francisco não tem dúvi-

das: “Existe um consenso científi co 

muito consistente que indica que 

estamos perante um preocupante 

aquecimento do sistema climático.” 

E o clima, acrescenta o pontífi ce, “é 

um bem comum, de todos e para 

todos”.

Convocando a humanidade a 

“mudar o seu estilo de vida, de 

produção e de consumo”, Francis-

co afi rma que as alterações climáti-

cas “constituem o principal desafi o 

da humanidade”. O texto descreve 

as suas causas e consequências. “É 

como se fosse um relatório do IPCC 

[Painel Intergovernamental para as 

Alterações Climáticas], mas melhor 

e mais claro”, interpreta Francisco 

Ferreira, da associação ambienta-

lista Quercus.

Com a encíclica, a Igreja Católi-

ca posiciona-se em relação a várias 

opções políticas e económicas na 

Francisco diz que “o clima é um bem comum” e que a humanidade tem de mudar o estilo de vida. Encíclica 
foi saudada por líderes religiosos, ambientalistas, investigadores e dirigentes de organizações internacionais

Alterações climáticas
Ricardo Garcia

área do clima. O texto defende a 

substituição dos combustíveis fós-

seis, “progressivamente e sem de-

mora”, pelas energias renováveis. E 

critica os sistemas de comércio de 

emissões de carbono, que “podem 

conduzir a novas formas de espe-

culação”.

O texto do Papa surge num mo-

mento crítico das negociações in-

ternacionais para um novo tratado 

climático, que deverá ser adoptado 

em Dezembro, numa conferência 

das Nações Unidas (ONU) em Pa-

ris. “O momento para a divulgação 

desta encíclica não poderia ser me-

lhor”, afi rma Francisco Ferreira.

O clima não é, no entanto, senão 

um dos tópicos abordados pela en-

cíclica. O texto toca em tudo o que 

diga respeito à crise ambiental — ou 

seja, à forma como a humanidade 

está a desestabilizar o planeta. Fran-

cisco cita os efeitos da poluição at-

mosférica e fala do problema dos 

resíduos. Também lá estão, entre 

outros temas, o risco de extinção de 

espécies e os problemas de acesso à 

água, com o Papa a criticar a tendên-

cia de privatização deste recurso.

O principal eixo comum ao longo 

das quase 200 páginas da encíclica 

papal é o da relação entre a pobreza 

e a fragilidade do planeta. Também 

a desigualdade entre países ricos e 

pobres é várias vezes mencionada. 

“Há uma verdadeira dívida ecológi-

ca, particularmente entre o Norte e 

o Sul”, escreve o Papa Francisco.

A encíclica é um documento dou-

trinário do Papa, depois dissemina-

do através da hierarquia católica. 

Mas Francisco quer ir mais além: 

“Pretendo especialmente entrar em 

diálogo com todos acerca da nossa 

casa comum.”

O texto de Francisco foi saudado 

por líderes religiosos, ambientalis-

tas, investigadores e dirigentes de 

organizações internacionais. O se-

cretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, 

agradeceu ao Papa “por ter assumi-

do uma posição tão forte sobre a ne-

cessidade de uma acção global”. 

“É realmente inovador”, opina 

Filipe Duarte Santos, da Faculdade 

de Ciências da Universidade de Lis-

boa e coordenador de vários estu-

dos sobre alterações climáticas em 

Portugal. “A importância da encí-

clica pode ser avaliada por estar já 

a incomodar alguns sectores eco-

nómicos e fi nanceiros ligados aos 

combustíveis fósseis”, observa o 

investigador.

Nos Estados Unidos, a encíclica é 

uma pedra no sapato para os repu-

blicanos católicos que estão na cor-

rida à sucessão de Barack Obama. 

Pelo menos dois — o ex-governador 

da Florida Jeb Bush, e o ex-senador 

Rick Santorum — reagiram nos últi-

mos dias, dizendo que a não cabe 

à Igreja opinar sobre políticas eco-

nómicas. 
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E
xcertos da encíclica do 
Papa sobre os problemas 
ambientais e a protecção 
do planeta.

Alterações climáticas
“É verdade que há outros 
factores (tais como o 
vulcanismo, as variações da 
órbita e do eixo terrestre, o 
ciclo solar), mas numerosos 
estudos científicos indicam 
que a maior parte do 
aquecimento global das 
últimas décadas é devida à 
alta concentração de gases 
com efeito de estufa”, diz a 
encíclica. Francisco afirma 
que os pobres serão os mais 
afectados e que os  mais 
ricos “parecem con centrar-
se sobretudo em mascarar os 
problemas ou ocultar os seus 
sintomas”.
Mercado de carbono
Sistemas de comércio de 
emissões, com licenças de 
poluição transaccionáveis 
no mercado, não são bem-
vistos pelo Papa. Parecem ser, 
nas palavras de Francisco, 
“uma solução rápida e fácil, 
com a aparência de um certo 
compromisso com o meio 
ambien te, mas não implicam 
de forma alguma a mudança 
radical que as circunstâncias 
exigem”.
Resíduos e desperdício
“A Terra, nossa casa, parece 
transformar-se cada vez 
mais num imenso depósito 
de lixo”, refere o Papa. O 
problema, diz Francisco, está 
intimamente ligado à “cultura 
do desperdício”. “Note-se, 
por exem plo, como a maior 
parte do papel produzido 
se desperdiça sem ser 
reciclado”, escreve, citando 
a economia circular — que 
utiliza ao mínimo recursos não 
renováveis — como a solução.
Acesso e privatização da água
Ao falar dos problemas de 
acesso à água, Francisco 
faz uma crítica directa à sua 
privatização: “Enquanto a 
qualidade da água disponível 
piora constantemente, em 
alguns lugares cresce a 
tendência para se privatizar 
este recurso escas so, 
tornando-se uma mercadoria 

O que Francisco diz sobre...

sujeita às leis do mercado.” 
Para o Papa, “o acesso à água 
potável e segura é um direito 
humano essencial, fundamental 
e universal, porque determina 
a sobrevivência das pessoas 
e, portanto, é condição para o 
exercício dos outros direi tos 
humanos”.
Extinção de espécies
A encíclica chama atenção para 
dois aspectos em particular. 
Uma deles é sobre o valor 
intrínseco das espécies, 
mesmo que não sejam úteis 
para a humanidade. “Por nossa 
causa, mi lhares de espécies já 
não darão glória a Deus com a 
sua existência, nem poderão 
comunicar-nos a sua própria 
mensagem. Não temos direito 
de o fazer”, escreve Francisco. 
Outro alerta refere-se ao facto 
de darmos mais atenção às 
espécies mais visíveis, como 
um mamífero ou uma ave. 
“Para o bom funcionamento 
dos ecossistemas, também 
são necessários os fun-
gos, as algas, os vermes, os 
pequenos insectos, os répteis 
e a variedade inumerável de 
microor ganismos.”
Tecnologia e Internet
A encíclica reconhece os 
enormes e inegáveis benefícios 
do avanço tecnológico. Mas 
alerta para a forma como a 
tecnologia é de certa forma 
apropriada por quem detém 
o conhecimento e o poder 
económico. “O imenso 
crescimento tecnológico não 
foi acompanhado por um 
desenvolvimento do ser humano 
quanto à responsabilidade, 
aos valores, à consciência”, 
escreve o Papa. Também os 
meios de comunicação e o 
mundo digital estão na mira de 
Francisco, que diz: “Os grandes 
sábios do passado correriam 
o risco de ver sufocada a sua 
sabedoria no meio do ruído 
dispersivo da informação.” A 
“poluição mental” causada pela 
“mera acumulação de dados” 
tende, segundo o Papa, “a 
substituir as relações reais com 
os outros, com todos os desa-
fios que implicam, por um tipo 
de comunicação mediada pela 
Internet”. R.G.
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