
 

 

Um Acordo Global para a Biodiversidade 
 
As notícias diárias sobre a COVID-19 destronaram certos temas que estavam 

permanentemente nos media e em particular as ligadas às alterações climáticas. O próprio 
confinamento geral - embora nem todo simultâneo de forma global - levou a que houvesse um 
menor número de emissões de gases com efeito de estufa. Para além do problema sanitário 
colocou-se a descoberto uma crise social já existente, mas encoberta. Hoje, o pilar social lançado na 
Cimeira do Porto e a proposta da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a constituição de um 
Conselho para as Ameaças de Saúde Globais, são as grandes preocupações. De repente, o 
“ambiente” ficou para segundo plano embora as prioridades continuem alinhadas com o 
compromisso assumido de atingir a neutralidade carbónica até 2050. Porém, não deixa de ser 
“moda” assumir preocupações, desenvolver acções ou estabelecer compromissos “verdes”. 
Infelizmente, pouco têm a ver com o verdadeiro alerta dado este ano no Fórum Económico Mundial 
que lista a  perda de biodiversidade como um dos principais riscos para a Humanidade. 

Durante os dois últimos séculos o Homem transformou 80% dos ecossistemas, destruindo, 
degradando e fragmentando habitats terrestres e marinhos, minando os serviços que eles prestam. 
De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), a Plataforma 
Intergovernamental para a Biodiversidade e os Serviços do Ecossistema (IPBES), mais de 38.400 
espécies, das 28% que têm sido estudadas, estão em vias de extinção. Esta perda é o resultado da 
apropriação pelo Homem dos ecossistemas naturais e sua artificialidade. A humanidade está a 
«queimar a biblioteca da vida». Sem a infra-estrutura básica de suporte, os limites de tolerância da 
biosfera são substancial e irreversivelmente afectados. 

Muitos dos problemas sociais que hoje se vivem, dizem respeito às migrações causadas não 
só pelas alterações climáticas e falta de água como à falta de condições de segurança que afectam 
essencialmente pessoas em países mais pobres e menos resilientes. Migrações aproveitadas e 
exploradas para trabalhos agrícolas intensivos, muitos deles instalados e conduzidos em áreas 
protegidas (como já aqui denunciei “Os Gaibéus do Séc.XXI”). Mas continuamos a assistir ao 
incentivo na exploração de manchas florestais ou agrícolas uniformes e contínuas de produção para 
consumo interno e exportação. Recentemente, e como Portugal continua a ser o oásis que oferece 
as melhores condições para o turismo, a exortação e o incentivo financeiro, realçam a dependência 
do país a esta fonte de receitas. Will Steffen, reputado cientista que, juntamente com Johan 
Rockström alertou para os riscos que o Homem cometia ao ultrapassar as barreiras planetárias, 
comentou há dias que “as economias devem ser organizadas para promover e manter o bem-estar 
humano”. Esquecemos que a aquisição de alimentos, produtos e “bem-estar” humano, está 
dependente de ecossistemas naturais tão diversos como recifes de coral, florestas tropicais, matas 
e matos mediterrânicos. Mais uma vez a sociedade desconhece, ou ignora, que mantendo as taxas 
actuais de degradação de ecossistemas, caça furtiva e sobrepesca, serão alcançados «pontos de 
viragem sem retorno» para vários ecossistemas e espécies. Esta degradação aumenta os riscos 
climáticos, as pandemias e o desequilíbrio social. 

A avaliação dos riscos e conhecimento das ameaças sobre a perda de biodiversidade e 
uniformização de ecossistemas é necessária para maximizar a sobrevivência das espécies e 
racionalizar os recursos humanos e financeiros. Globalmente, as alterações ao uso e exploração dos 
recursos em terra e no mar são os principais factores que levam à perda de espécies e à 
fragmentação dos habitats. Infelizmente, continua a verificar-se uma falta de percepção política das 
reais consequências globais destas actividades. A visão estratégica da criação da Rede Nacional de 
Áreas Protegidas, com base no decreto-lei 19/93, deu agora lugar à entrega da co-gestão dos 
parques naturais às autarquias. Para além de todas as perdas ocorridas com o desaparecimento dos 
serviços e guardas florestais estamos a assistir a um espartilhar de responsabilidades de gestão para 



 

 

autarquias que, ávidas de tirar partido de “jóias naturais”, irão reinventar estratégias de valorizar o 
tão pouco controlado “turismo da natureza”. 

Como minimizar todas estas ameaças? Primeiro, investir no conhecimento sobre a complexa 
diversidade presente nos ecossistemas, a caracterização das espécies, a sua variabilidade genética,  
as interacções bióticas. Sem ciência não há conhecimento. Segundo, promover programas de 
monitorização contínuos e desenvolver indicadores ecológicos para antever os limites e minimizar 
impactes negativos. Terceiro, formar, transmitir e divulgar o conhecimento para gerar acções sociais 
de mudança consentâneos com a defesa dos valores naturais. Quarto, proteger e restaurar a 
diversidade genética. Quinto, saber ouvir os cientistas antes da decisão política.  

É necessário coragem para propor acções políticas viáveis e investimento contínuo no 
conhecimento científico que permita compreender as ameaças à perda da biodiversidade. Um 
Acordo Global para a Natureza, à semelhança do Acordo de Paris para o clima de 2015, é um plano 
para salvar a diversidade e abundância da vida na Terra. A associação destes dois Acordos, como 
está a ser recentemente proposto por um grande grupo de cientistas, evitaria mudanças climáticas 
catastróficas, conservaria espécies e garantiria os serviços do ecossistema. Deveríamos levar a sério 
este Acordo. 
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