
 

 

27 de Setembro, 2013 

Líderes de agências católicas para o 
desenvolvimento pedem justiça climática 

 
Por ocasião do lançamento do relatório do Painel Intergovernamental para 

as Mudanças Climáticas, líderes de agências católicas para o 

desenvolvimento pedem mais ação sobre as questões climáticas 
 
Nós, responsáveis de agências católicas para o desenvolvimento, que trabalhamos em conjunto 
em mais de 100 países para promover a redução da pobreza e a justiça social, reagimos ao 
lançamento do último relatório do Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas 

(IPCC), enviando um apelo urgente para que se tomem medidas em prol da justiça climática. 
 
O relatório do IPCC hoje divulgado demonstra, uma vez mais, que as alterações climáticas são um facto 
inegável, e cuja causa é a atividade humana. O relatório confirma o que vemos diariamente no nosso 
trabalho com as comunidades vulneráveis: que as alterações climáticas atingem de forma mais dura os 
mais pobres, que são os que menos têm contribuído para o problema. 
 
Há muito que o tempo para a dúvida acabou, bem como o tempo das decisões míopes e baseadas no 
autointeresse. Se nós não agirmos conscientes da urgência da crise climática e se não reduzirmos as 
emissões que provocam as alterações climáticas, a temperatura vai subir acima do limite acordado 
internacionalmente, de 2ºC até ao final do século. Para além deste limite, a ciência adverte-nos que as 
alterações climáticas podem entrar numa espiral incontrolável. Isto irá colocar as comunidades 
vulneráveis, e a família humana como um todo, em risco.    
 
É por esta razão que hoje apelamos aos governos para que tomem medidas urgentes que transformarem a 
nossa economia, baseada em combustíveis fósseis, em sociedades de baixo carbono, e que, ao mesmo 
tempo, apoiem financeira e tecnicamente os países em desenvolvimento nos seus esforços para lidar com 
os impactos climáticos e para construir caminhos de desenvolvimento sustentável. Os líderes mundiais 
devem adotar urgentemente medidas que enfrentem as alterações climáticas e que garantam que os 
esforços de desenvolvimento e os direitos humanos não são postos em perigo. Na ONU, nas 
conversações sobre o clima, é imperativo que todos os países ajam de forma construtiva, de modo a 
chegarem a um consenso sobre um acordo ambicioso e justo, liderado pelos países desenvolvidos, que são 
os mais responsáveis pelas alterações climáticas. Apelamos também aos cidadãos do mundo: todos 
precisamos de viver de forma mais simples, para que todos os seres humanos possam simplesmente viver.  
 
Como líderes de organizações religiosas, reafirmamos o nosso firme compromisso em garantir o bem-
estar de todos os seres humanos na obra criadora de Deus, priorizando as necessidades dos mais pobres e 
vulneráveis.   

 

 
 

Esta declaração é apoiada pela aliança internacional de 
agências católicas para o desenvolvimento CIDSE. Mais 

informações em www.cidse.org 
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