
UNIVERSIDADE DE LISBOA
FACULDADE DE DIREITO

GOVERNANÇA AMBIENTAL GLOBAL  

DAIANE HINRICHSEN LOPES

MESTRADO EM DIREITO INTERNACIONAL E 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS

DIREITO INTERNACIONAL AMBIENTAL

2008/2009



UNIVERSIDADE DE LISBOA
FACULDADE DE DIREITO

GOVERNANÇA AMBIENTAL GLOBAL  

DAIANE HINRICHSEN LOPES

MESTRADO EM DIREITO INTERNACIONAL E 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Drª. CARLA AMADO GOMES
DIREITO INTERNACIONAL AMBIENTAL

2008/2009



Aos meus pais, Valdir da Rosa Lopes e Rejane Elisabetha  
Hinrichsen  Lopes, que  me ensinaram os princípios  de  
uma vida digna e pela dedicação de suas vidas a mim.
Ao meu irmão Valdir Hinrichsen Lopes.



Índice

0. Preâmbulo  .................................................................................................................... 1

1. Introdução  .................................................................................................................... 2

2. Conceito de Governança  ............................................................................................. 5
2.1. Características da Governança Global do Meio Ambiente  ................................... 7

2.1.1. Participação  ................................................................................................... 7
2.1.2. Actores Privados  ............................................................................................ 8
2.1.3. Fragmentação  ................................................................................................ 8

2.2. Quadro Actual da Governança Ambiental Internacional  ...................................... 9
2.2.1. Globalização e Meio Ambiente  ..................................................................... 11

2.2.1.1. A  aceleração  da  actividade  económica  global  e  a  demanda  por  
recursos naturais  ................................................................................................. 11
2.2.1.2. Ameaças do processo de globalização e da degradação ambiental ........ 13
2.2.1.3. Dever de cooperação dos países mais prósperos  ................................... 14
2.2.1.4. Padrões de consumo e o futuro da globalização e do meio ambiente  ... 16
2.2.1.5. Interdependências entre o mercado e o meio ambiente globais  ............ 16

2.3. Passos para a Acção  ............................................................................................... 18
2.3.1. Administração Institucional da Fragmentação  .............................................. 18
2.3.2. Ampliação do Sistema Estado-Centrista  ....................................................... 18
2.3.3. Coordenação e Coerência entre as Instituições   ............................................. 18
2.3.4. Actores de Diferentes Níveis Orientados numa Acção  ................................. 20
2.3.5. Interacção entre Políticas Ambientais e Económicas  ................................... 20
2.3.6. Segurança e Meio Ambiente  ......................................................................... 20
2.3.7. Desenvolvimento Sustentável como Objectivo Comum  .............................. 21

3. Principais Instituições e Regimes Relacionados com o Meio Ambiente  ................. 22
3.1. Órgãos da Organização das Nações Unidas  .......................................................... 22

3.1.1. Órgãos Principais  .......................................................................................... 22
3.1.1.1. Assembleia Geral  .................................................................................. 22
3.1.1.2. Conselho Económico e Social (ECOSOC)  ........................................... 22
3.1.1.3. Conselho de Segurança  ......................................................................... 23
3.1.1.4. Tribunal Internacional de Justiça  .......................................................... 23
3.1.1.5. Secretariado  ........................................................................................... 23

3.1.2. Agências Especializadas................................................................................. 23
3.1.2.1. Organização  das  Nações  Unidas  para  Agricultura  e  Alimentação  
(FAO)  ................................................................................................................. 24
3.1.2.2. Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD)  24
3.1.2.3. Organização Internacional do Trabalho (OIT)  ...................................... 24
3.1.2.4. Organização Marítima Internacional (IMO)  ......................................... 24
3.1.2.5. Organização  das  Nações  Unidas  para  a  Educação,  a  Ciência  e  a  
Cultura (UNESCO)  ............................................................................................ 25
3.1.2.6. Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial  



(ONUDI)  ............................................................................................................ 25
3.1.2.7. Organização Mundial da Saúde (OMS)  ................................................ 25
3.1.2.8. Organização Mundial de Meteorologia (OMM)  ................................... 26

3.1.3. Órgãos Subsidiários  ...................................................................................... 26
3.1.3.1. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA)  ......... 26

3.1.3.1.1. Composição  ................................................................................... 27
3.1.3.1.2. Objectivos e funções  ..................................................................... 27
3.1.3.1.3. Profissionais e procedimentos  ....................................................... 28
3.1.3.1.4. Influência cognitiva  ....................................................................... 29
3.1.3.1.5. Influência normativa  .................................................................... 29
3.1.3.1.6. Influência executiva  ...................................................................... 30
3.1.3.1.7. Problemas estruturais  .................................................................... 31
3.1.3.1.8. Política  .......................................................................................... 31
3.1.3.1.9. Contribuições  ................................................................................ 33
3.1.3.1.10. Financiamento  ............................................................................. 34

3.1.3.2. Comissão de Desenvolvimento Sustentável (CDS)  .............................. 35
3.1.3.2.1. Composição  ................................................................................... 35
3.1.3.2.2. Objectivos e funções  ..................................................................... 36
3.1.3.2.3. Problemas estruturais  .................................................................... 37
3.1.3.2.4. Contribuições  ................................................................................. 38
3.1.3.2.5. Financiamento  ............................................................................... 39

3.1.3.3. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)  ......... 39
3.1.3.3.1. Composição  ................................................................................... 40
3.1.3.3.2. Objectivos e funções  ..................................................................... 40
3.1.3.3.3. Problemas estruturais  .................................................................... 40
3.1.3.3.4. Contribuições  ................................................................................ 41
3.1.3.3.5. Financiamento  ............................................................................... 41

3.1.3.4. O Fórum Global de Ministros do Meio Ambiente (GMEF)  ................. 42
3.1.3.5. Grupo de Gestão Ambiental (EMG)  ..................................................... 43

3.1.4. Órgãos dos Tratados  ...................................................................................... 43
3.1.4.1. Secretariados das Convenções  .............................................................. 43

3.1.4.1.1. Influência cognitiva  ....................................................................... 44
3.1.4.1.2. Influência normativa  ...................................................................... 44
3.1.4.1.3. Estrutura  ........................................................................................ 45
3.1.4.1.4. Autoridade  ..................................................................................... 46
3.1.4.1.5. Organização  ................................................................................... 46
3.1.4.1.6. Liderança  ....................................................................................... 47

3.1.5. Mecanismo de Cooperação Internacional  ..................................................... 48
3.1.5.1. Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF)  ........................................ 48

3.1.6. Participação e Contribuições das Organizações da Sociedade Civil  ............. 49

4. Propostas de Reforma da Governança Ambiental  ................................................... 51
4.1. Histórico da Discussão   ............................................ .............................................. 51
4.2. Actuais Iniciativas de Reforma na ONU  ............................................................... 53

4.2.1.  Painel  de  Coerência  do  Secretario-Geral  da  ONU  “Unidos  na  Acção”  
(Delivering as One)  ................................................................................................. 53
4.2.2. Processo de Consultas Informais para as Actividades Ambientais da ONU  54
4.2.3. Discussões durante o Fórum Global de Ministros do Meio Ambiente  ......... 55
4.2.4. Paris Call for Action  ..................................................................................... 56

5. Governança Ambiental Global   ................................................................................... 58
5.1. Panorama acerca do Debate da Reforma da Governança Ambiental Global  ........ 59
5.2. Desafios da Governança Ambiental Mundial  ........................................................ 59



5.2.1. Proliferação e Fragmentação  ......................................................................... 59
5.2.1.1. Diferentes actores  .................................................................................. 62

5.2.2. Duplicação e Conflito de Agendas  ................................................................ 62
5.2.3. Ciência  ........................................................................................................... 63
5.2.4. Cooperação e Coordenação  ........................................................................... 65
5.2.5. Agrupamento de Acordos  ............................................................................. 66
5.2.6. Implementação  .............................................................................................. 67

5.2.6.1. Dificuldades  .......................................................................................... 67
5.2.7. Falta de Liderança  ......................................................................................... 70
5.2.8. Actores Não Estaduais e o Sistema Estado-Centrista  ................................... 71
5.2.9. Uso Ineficiente dos Recursos  ........................................................................ 73
5.2.10. Governança Ambiental Global em outras áreas  .......................................... 76
5.2.11. Participação  ................................................................................................. 78

5.3. Esforços para Melhorar a Governança  ............................................................. 79

6. Propostas para Fortalecer a Governança Ambiental  ............................................... 81
6.1. Abordagem Vertical  ............................................................................................... 79

6.1.1. Criação de um Órgão Principal das Nações Unidas  ...................................... 81
6.1.2. Novo Comité da Assembleia Geral em Desenvolvimento Sustentável  ........ 82
6.1.3. Nova Agência Especializada da ONU  .......................................................... 83

6.2. Abordagem Horizontal  .......................................................................................... 83
6.2.1. Revitalização dos Órgãos das Nações Unidas  .............................................. 84

6.2.1.1. Assembleia Geral  .................................................................................. 84
6.2.1.2. ECOSOC  ............................................................................................... 84
6.2.1.3. Conselho de Segurança  ......................................................................... 85
6.2.1.4. Secretariado  ........................................................................................... 85

6.2.2. Órgãos Subsidiários  ...................................................................................... 86
6.2.2.1. PNUMA fortalecido  .............................................................................. 86
6.2.2.2. PNUD revitalizado  ................................................................................ 87
6.2.2.3. Futuro da CDS  ....................................................................................... 87

7. A Organização Mundial do Meio Ambiente  ........................................................ 89
7.1. Variações  ................................................................................................................ 90

7.1.2. Competência Formais  ................................................................................... 90
7.1.3. Força dos Regimes  ........................................................................................ 91
7.1.4. Estrutura Organizacional  ............................................................................... 91
7.1.5 Problemas de Ajuste  ....................................................................................... 91
7.1.6. Disponibilidade de Recursos  ......................................................................... 91
7.1.7. Envolvimento de Interessados  ...................................................................... 92
7.1.8. Variações Contextuais  ................................................................................... 92

7.2. Porque a Organização Mundial do Meio Ambiente?  ........................................ 92
7.2.1. A OMMA para competir com a OMC  .......................................................... 94
7.2.2. A OMMA para ser mais forte que o PNUMA  ............................................... 95
7.2.3. Bases para criar a OMMA  ............................................................................. 95
7.2.4. Sociedade Civil e Agências In tergovernamentais  ......................................... 98
7.2.5. Protecção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável  .................................. 98
7.2.6. O Sul e a OMMA  .......................................................................................... 100
7.2.7. Agrupamento de Tratados  ............................................................................. 100
7.2.8. Centralização  ................................................................................................. 101

8. Modelos para a Organização Mundial do Meio Ambiente  ...................................... 103
8.1. Elevar o PNUMA a Agência Especializada da ONU  ............................................ 104

8.1.1. Implicações Políticas e Legais  ...................................................................... 105



8.1.2. Funções Básicas da Organização Mundial do Meio Ambiente  .................... 107
8.1.2.1. Coordenação da governança ambiental global  ...................................... 107
8.1.2.2. Desenvolvimento e implementação da lei ambiental inte rnacional  ...... 108
8.1.2.3. Transferência de tecnologia e recursos financeiros para o Sul  ............. 109
8.1.2.4. Funções científicas  ............................................................................... 109
8.1.2.5. Desenvolvimento de capacidades a nível nacional  ............................... 111
8.1.2.6. Monitorização  ....................................................................................... 111

8.2. Uma Organização Intergovernamental  .................................................................. 112
8.2.1. Modelos  ......................................................................................................... 112

8.2.1.1. Baseado na força dos G8  ....................................................................... 113
8.2.1.2. Baseado na União Europeia  .................................................................. 113

8.2.2. Efectividade  .................................................................................................. 114
8.2.3. Considerações Finais  ..................................................................................... 116

8.3. Perspectiva Institucional da Organização Mundial do Meio Ambiente  ................ 117
8.3.1. Modelo baseado na OMC  ............................................................................. 118

8.3.1.1. Distinção entre regimes e organizações  ................................................ 119
8.3.2. Processo de Decisão e Delimitação de Matérias  .......................................... 120

8.3.2.1. Negociações ad hoc versus decisões por comités ou por maioria  ........ 120
8.3.2.2. Definição de matérias  ............................................................................ 122

8.3.3. Considerações Finais  ..................................................................................... 123

9. Propostas para Efectivar a OMMA  ........................................................................... 125
9.1. OMMA acrescentada ao PNUMA  ......................................................................... 126
9.2. OMMA incorporada ao PNUMA  .......................................................................... 127
9.3. Questões Estruturais  .............................................................................................. 128

9.3.1. Papel dos Ministros Ambientais  ................................................................... 128
9.3.2. Liderança  ....................................................................................................... 129
9.3.3 Participação dos Oficiais Eleitos  .................................................................... 129
9.3.4. Participação Não Governamental  .................................................................. 130
9.3.5. Composição da OMMA  ................................................................................ 131
9.3.6. Relação da OMMA com os Acordos Multilaterais Ambientais  ................... 131
9.3.7. Política e Operações  ...................................................................................... 133
9.3.8. Criação de Políticas e de Normas Ambientais  .............................................. 134
9.3.9. Resolução de Disputas  .................................................................................. 134
9.3.10. Ciência e Política  ........................................................................................ 134
9.3.11. Coerência  ..................................................................................................... 135
9.3.12. Financiamento  ............................................................................................. 135

10. Conclusão  .................................................................................................................... 136

11. Referências Bibliográficas .......................................................................................... 138



VIII

Abreviaturas

AIEE - Agência Internacional de Energia Atómica
BIRD - Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento
CBD - Convenção sobre a Diversidade Biológica
CDS - Comissão de Desenvolvimento Sustentável
CITES - Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem  
Ameaçadas de Extinção
CQNUAC - Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas
ECOSOC - Conselho Económico e Social das Nações Unidas
EMG - Grupo de Gestão Ambiental
FAO - Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
FMI - Fundo Monetário Internacional
GATT - Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio
GEF - Fundo Global para o Meio Ambiente
GMEF - Fórum Ambiental Ministerial Global
IMO - Organização Marítima Internacional
IPCC - Painel Internacional sobre as Alterações Climáticas
IUCN - União Internacional para a Conservação da Natureza
NAFTA - Acordo de Comércio Livre da América do Norte
OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
OIT - Organização Internacional do Trabalho
OMM - Organização Mundial de Meteorologia
OMMA - Organização Mundial do Meio Ambiente
OMS - Organização Mundial da Saúde 
ONG - Organização Não Governamental
ONGA - Organização Não Governamental Ambiental
OMC- Organização Mundial do Comércio 
ONU - Organização das Nações Unidas
ONUDI - Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
UE - União Europeia
UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância
UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
UNU-IAS - United Nations University - Institute of Advanced Studies
TIJ - Tribunal Internacional de Justiça
TPI - Tribunal Penal Internacional
WWF - World Wide Fund For Nature



1

Resumo

Com o  presente  trabalho  propomo-nos  fazer  uma  abordagem  séria  da  

Governança Ambiental Global, sua definição, sua evolução, das instituições existentes e  

responsáveis  pela  administração  do  meio  ambiente  a  nível  internacional.  

Posteriormente,  apresentamos  propostas  para  uma melhoria  significativa  do  sistema  

actual em matéria ambiental, através da criação de uma organização a nível mundial, a  

que chamaríamos Organização Mundial do Meio Ambiente (OMMA) e que seria, uma  

autoridade  dotada  de  mecanismos  para  o  controle  da  fragmentação,  com  fortes  

incentivos à cooperação, coordenação e implementação de soluções para estas matérias.  

Chamamos ainda a atenção para a necessidade de pensar em soluções reais e efectivas  

para a  melhoria  ambiental,  mostrando o actual  estado de ineficiência das principais  

instituições que lidam com o meio ambiente e o vasto número que estão relacionados  

com  a  matéria,  o  que  acaba  por  gerar  uma  grande  confusão  e  dissipação  de  

responsabilidades.  Porque  a  mudança  deve  ser  urgente  para  a  preservação  da  vida,  

oferecemos meios para alteração substancial, onde os Estados devem unir-se em prol de  

um bem comum através da aceitação de uma organização a nível superior.



Abstract

In this paper we are going to work to make a serious approach of Global  

Environmental  Governance,  its  definition,  its  evolution,  and  existing  institutions  

responsible for management of the environment at international level. Subsequently, we  

are going to present proposals for a significant improvement of the existing system of  

the  environmental  issues  through the creation  of  a  worldwide  organization,  that  we  

might  call  World  Environment  Organization  (OMMA),  that  would  be  an  authority  

endowed  with  mechanisms  to  control  fragmentation  with  strong  incentives  for  

cooperation,  coordination  and  implementation  of  solutions  of  these  environmental  

issues. We also draw attention to the need to think about real and effective solutions to  

the environmental improvement, showing the current state of inefficiency of the main  

institutions dealing with the environment, and the vast number that are related to the  

subject,  which ultimately generate  a  big confusion and dissipation of  responsibility.  

Because  change  is  an  emergency,  for  the  preservation  of  life,  we  provide  ways  to  

substantive amendment, which states must unite towards a common good through the  

acceptance of an organization at a higher level.
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0. Preâmbulo

Com o  presente  trabalho  propomo-nos  fazer  uma  abordagem  séria  da  

Governança Ambiental Global, sua definição, sua evolução, das instituições existentes e  

responsáveis  pela  administração  do  meio  ambiente  a  nível  internacional.  

Posteriormente,  apresentamos  propostas  para  uma melhoria  significativa  do  sistema  

actual em matéria ambiental, através da criação de uma organização a nível mundial, a  

que vamos chamar Organização Mundial do Meio Ambiente (OMMA), uma autoridade  

dotada  de  mecanismos  para  o  controle  da  fragmentação,  com  fortes  incentivos  à  

cooperação, coordenação e implementação de soluções para estas matérias.
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1. Introdução

A necessidade de uma abordagem séria sobre o tema da Governança Ambiental  

Global torna-se cada vez mais evidente, basta ter em conta as causas da degradação  

ambiental, a existência de mais de quinhentos acordos multilaterais ambientais, a fraca  

vontade  política  em matérias  relacionadas  com implementação  e  acção  em matéria  

ambiental, e ainda a necessidade de ter em conta o crescimento económico sustentável  

de modo a garantir a dignidade de vida humana em harmonia com o meio ambiente.

Problemas  globais  exigem responsabilidades  globais.  A ameaça  ao futuro do  

nosso planeta está cada vez mais evidente, por exemplo, com as alterações climáticas,  

com a degradação da camada de ozono, com a perda da biodiversidade, com a poluição  

marítima e com o comércio de resíduos perigosos. Todos estes factores estão cada vez  

mais óbvios.

É  necessário  mobilizar  todos  os  sectores  da  sociedade  para  efectivar  a  

implementação  dos  instrumentos  internacionais  de  protecção  ambiental  como  os  

governos locais, as instituições da ONU, as organizações financeiras, as organizações da  

sociedade civil em prol da conservação ambiental, do desenvolvimento sustentável, da  

qualidade de vida, da democracia e da justiça.

O  sistema  actual  de  protecção  ambiental  sofre  de  falta  de  coerência,  de  

eficiência, de deficiente informação disponível e de falta de financiamento adequado.  

As  instituições  existentes  não  são  capazes  de  ultrapassar  os  problemas  ambientais  

globais actuais.

A complexa  fragmentação  em  matéria  ambiental  internacional  traduz-se  em  

múltiplas  atribuições  de  responsabilidades  distribuídas  pelas  várias  instituições  de  

diferentes  esferas  e  segmentos,  ocasionando uma enorme falta  de  coordenação;  por  

outro lado, a falta de clareza dos acordos ambientais impossibilita a implementação de  

medidas  efectivas;  por  último,  os  recursos  financeiros  atribuídos  às  instituições  

existentes  são  diminutos  e  consequentemente  não  permitem  a  realização  dos  seus  
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objectivos1. 

A  crescente  proliferação  de  acordos  internacionais  legais  e  institucionais  

direccionados  aos  problemas  ambientais  específicos,  tem preocupado  a  comunidade  

internacional.  Recentemente  o  Secretário-Geral  das  Nações  Unidas,  enquanto  parte  

geral num processo de reforma da ONU, notou que um dos maiores desafios que a  

comunidade internacional  enfrenta hoje,  diz  respeito  ao “equilíbrio sustentável  entre  

crescimento  económico,  redução  da  pobreza,  igualdade  social  e  a  protecção  dos  

recursos do Planeta - sistemas que suportam a vida e os bens comuns” 2.

Por seu turno, a Assembleia Geral das Nações Unidas adoptou uma Resolução 3, 

baseada  nas  recomendações  do  Secretário-Geral,  no  sentido  de  criar  medidas  

institucionais importantes, como sejam: a criação de um Grupo de Gestão Ambiental, a  

criação de um Fórum Global de Ministros do Meio Ambiente (GMEF) e o apoio para  

aumentar a ligação entre convenções ambientais co-relacionadas.

A Declaração de Malmö adoptada em 2000, no primeiro encontro dos GMEF,  

teve como objectivo o fortalecimento da estrutura institucional da governança ambiental  

internacional,  baseada numa avaliação das  necessidades futuras  de uma arquitectura  

institucional com capacidade para lidar com a larga extensão das ameaças ambientais de  

um mundo globalizado.

A Cimeira de Joanesburgo, realizada em 2002, chamou a atenção necessária para  

os desafios e inadequações da governança actual do meio ambiente. Porém o número de  

acordos ambientais continua a crescer, e estes não são suficientemente eficientes e estão  

longe de atingirem os objectivos para os quais foram celebrados 4.

Há um forte consenso entre a comunidade científica que diz que a ONU não tem,  

actualmente, capacidades para enfrentar os inúmeros desafios das alterações globais e  

1 NEUHAUS,  Esther  -  Governança  Ambiental  Internacional  –  Documento-base  para  discussão.  
Fórum Brasileiro  de  ONGs e  Movimentos  Sociais  para  o  Meio  Ambiente  e  o  Desenvolvimento  
(FBOMS). Brasília/São Paulo, Agosto de 2007.

2 Apud CARPENTER, Chad – Strengthening IEG by Reforming Existing UN Bodies. International  
Environmental  Governance  (Gaps  and  Weaknesses,  Proposals  for  Reform)  Working  Paper, 
Tokyo, UNU-IAS, 2002.  “Task Force on Environment and Human Settlements as part of the overall  
reform of the United Nations, a sustainable equilibrium between economic growth, poverty reduction,  
social equity and the protection of the Earth's resources, common and life support systems”. United  
Nations University Institute of Advanced Studies. www.ias.unu.edu

3 Resolução 53/242 Secretary-General's Task Force.
4 ELLIOTT,  Lorraine  -  The  United  Nations  Record  on  Environmental  Governance:  An  

Assessment.  A  Word  Environmental  Organization,  Solution  or  Threat  for  Effective  
International Environmental Governance?  Chapter 2, Edited by Frank Biermann e Steffen Bauer.  
Ashgate, Aldershot, 2005.
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para defender um mundo mais seguro. A exigência de uma nova instituição surge, em  

primeira  instância,  pelo  reconhecimento  das  deficiências  do  presente  sistema  de  

governança ambiental global. 
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2. Conceito de Governança

A governança global do meio ambiente diz respeito à totalidade de organizações,  

instrumentos políticos,  mecanismos financeiros,  regras,  procedimentos e normas que  

regulam a protecção ambiental5.

O conceito  governança inclui  tantos mecanismos governamentais,  como não-

governamentais. É a capacidade social em geral, ou seja, os sistemas, instrumentos e  

instituições que orientam a conduta dos Estados, das empresas, das pessoas, em torno de  

certos valores e objectivos de longo prazo para a sociedade 6. Governança refere-se ao 

conjunto de iniciativas, instâncias e processos que permitem aos povos, por meio de  

suas  comunidades  e  organizações  civis,  exercerem  o  controlo  social  público  e  

transparente das estruturas estaduais e das políticas públicas, levando em consideração a  

dinâmica das instituições de mercado, visando atingir objectivos comuns. 

Em matéria  ambiental,  o  conceito  de  governança  global  desenvolveu-se  nos  

últimos anos como um conceito que engloba a emergência de novos actores e de novos  

mecanismos  políticos  a  nível  global,  bem como a  maior  aceitação  da  limitação  da  

soberania dos Estados em tempos de interdependência global 7. 

Há quem defenda que a definição de governança do meio ambiente tem efeito  

meramente  alusivo8.  Em termos liberais,  isto  significa  dizer  que  é  uma forma mais  

eficiente  de  administração  multilateral.  A  forma  institucional  é  apenas  mais  um  

5 NAJAM, Adil; PAPA, Mihaela; TAIYAB, Nadaa - Global  Environmental Governance: A Primer on  
the GEG Reform Debate .  International Institute for Sustainable Development, Ministry of Foreign  
Affairs of Denmark, 2007. www.eoearth.org

6 BORN, Rubens H. -  Governança e Sustentabilidade: Desafio para Todos .  Fórum Brasileiro de 
ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (FBOMS), Vitae Civilis.  
Brasília/São Paulo, Agosto de 2007. 

7 BIERMANN  F.  -  A  World  Environment  Organization  –  Solution  or  Threat  to  Effective  
International Environmental Governance?  Edited by Frank Biermann e Steffen Bauer. Ashgate.  
Aldershot, England, 2005.

8 ELLIOTT,  Lorraine  -  The  United  Nations  Record  on  Environmental  Governance:  An  
Assessment, Chapter 2.  A Word Environmental Organization, Solution or Threat for Effective  
International Environmental Governance?   Edited by Frank Biermann e Steffen Bauer. Ashgate,  
Aldershot, England, 2005.
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componente  sobre  o  debate  de  como melhorar  a  situação  do  meio  ambiente  e  é  a  

assunção de que  melhores  instituições  irão  solucionar  o  problema.  Uma abordagem  

mais global enfatiza que as obrigações transcendem as fronteiras, que as relações de  

poder é que condicionam os resultados e práticas relacionadas com a governança global.  

Nesse contexto há três dimensões da governança global que são levadas em conta na  

análise  da  Organização  das  Nações  Unidas,  e  que  são  as  seguintes:  a  competência  

institucional;  a  cooperação  multilateral  e  participação  diplomática;  e  a  reforma  

normativa.

Na primeira destas dimensões, ou seja, competência institucional, o foco maior  

está relacionado com a necessidade de existência de um órgão para tratar de todos os  

assuntos  ligados  ao  meio  ambiente,  que  tenha  não  só  autoridade  e  capacidade  de  

controlar e de implementar estruturas, mas também possua recursos para este efeito.  

Para a garantia de uma melhoria destas instituições,  é também  necessário que haja uma  

coordenação  efectiva  para  gerir  o  crescimento  em  número  das  instituições  e  das  

complexidades que caracterizam a agenda ambiental.

Com a cooperação multilateral e participação diplomática é possível demonstrar  

que a  governança ambiental  global  e  as práticas  da  diplomacia ambiental  requerem  

necessariamente  cooperação  e  inclusão.  Por  outras  palavras,  deve  ser  democrática 9. 

Como  os  Estados  não  podem  resolver  sozinhos  todos  os  desafios  ambientais,  a  

cooperação é primordial. A ONU, enquanto base de negociações e de formulação de  

políticas, antecipa as formas de cooperação, mesmo as relacionadas com a soberania,  

em situações  como a degradação ambiental  e  desenvolvimento  sustentável,  onde os  

Estados já não podem exercer a sua soberania efectivamente por si mesmos.

Finalmente,  uma reforma normativa também é necessária para dar resposta a  

todos os novos desafios ambientais, de forma a aumentar a protecção do meio ambiente.  

Existem diversas propostas que defendem a criação de uma nova instituição, que cause  

mais sensibilização, que crie normas e regulamentações. O debate normativo tende a  

desenvolver-se em torno de temas como o da soberania e sua relevância num mundo  

com tendências para a globalização e fragmentação, onde a distinção entre jurisdição  

doméstica e internacional estão cada vez mais a esmorecer.

9 A nível democrático, a Agenda 21 fala em democracia e transparência, como bases da governança  
ambiental, significa auxiliar e incluir todos aqueles que são mais afectados pela degradação ambiental  
e que pouca voz tem durante as negociações.
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2.1. Características da Governança Global do Meio Ambiente

2.1.1. Participação

O sistema da governança global é caracterizado pela participação de diferentes  

actores.  A noção  de  governança  global  parte  inicialmente  do  conceito  tradicional  

estado-centrista e avança para um conceito que abarca actores não estaduais enquanto  

novos actores nas relacionais  transnacionais.  O campo da política ambiental oferece  

uma ampla ilustração da evolução do sistema de governança de múltiplos actores.

Dentro dos actores que fazem parte do conceito evoluído de governança, temos  

as  organizações  não  governamentais  da  política  ambiental,  grupos  activistas,  

associações de empresários e  os institutos de pesquisas  (fornecem aconselhamentos,  

monitorização do cumprimento das obrigações  dos  Estados,  informam governos e o  

público sobre as acções dos seus diplomatas e dos parceiros de negociações, bem como  

oferecem aos diplomatas os resultados dos seus encontros internacionais). 

A rede de cientistas assumiu um papel de informação técnica indispensável para  

o processo de formação política, pois estes peritos assumem uma nova responsabilidade  

na área do meio ambiente que se caracteriza por predominantes  incertezas.

Os empresários tomaram um papel directo nas decisões internacionais e hoje em  

dia, muitas corporações têm um papel visível nas negociações internacionais enquanto  

parceiros directos dos governos 10. 

A  influência  das  organizações  intergovernamentais  é  uma  das  marcas  da  

governança  global  no  campo  da  política  ambiental,  havendo  mais  de  duzentas  

organizações em forma de secretariados dos muitos tratados ambientais concluídos nas  

últimas duas décadas. 

Outra  característica  da  governança  global  são  as  novas  formas  de  jurisdição  

supranacionais. O Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) tem disponível uma secção  

para a resolução de disputas relacionadas com o meio ambiente, porém esta nunca foi  

utilizada.  Em  compensação,  os  novos  tribunais  que  têm  sido  estabelecidos  

10 Veja-se o tema “Actores Privados” a seguir.
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recentemente, tais como os meios de resolução de disputas da Organização Mundial do  

Comércio (OMC), o novo Tribunal Penal Internacional (TPI) e o Tribunal Internacional  

de Direito do Mar.

2.1.2. Actores Privados

A governança global também se caracteriza pelas novas formas de cooperação,  

que  vão  para  além das  negociações  intergovernamentais  do  direito  internacional.  A  

influência dos actores não estaduais não está restringida apenas às negociações. Cada  

vez mais,  os actores  privados fazem parte  do desenvolvimento de normas e  da sua  

implementação,  o  que  demonstra  a  mudança  do  regime  intergovernamental  para  o  

regime público-privado e o aumento da cooperação entre privados ao nível global. Os  

actores  privados  tornaram-se  parceiros  dos  governos  na  implementação  de  padrões  

internacionais e até, por vezes, os actores privados negociam entre eles os seus próprios  

padrões. As instituições compostas por peritos e cientistas, embora estejam formalmente  

sob o controlo governamental, têm autonomia privada.

A criação de leis  através do modo tradicional  das conferências diplomáticas,  

passa a ser substituído pelas tais redes privadas, que embora muitas vezes sejam mais  

eficientes e transparentes, também podem levantar questões de legitimidade, pois não  

acatam nenhuma forma democrática, nem de representação.

2.1.3. Fragmentação

A governança global do meio ambiente é marcada por uma segmentação vertical  

(com  vários  níveis)  e  horizontal  (múltiplos  ao  mesmo  nível).  A  crescente  

institucionalização  do  mundo  político  reflecte-se  na  política  dos  níveis  nacionais  e  

subnacionais.  Os  padrões  globais  precisam  de  ser  implementados  e  colocados  em  

prática a nível local, da mesma maneira que a criação de normas a nível global precisa  

de ser transposta para a realidade interna de cada país. Trata-se da coexistência entre a  

política subnacional, nacional, regional e global em cada vez mais áreas, o que pode  

ocasionar tantos conflitos, como sinergias entre os diferentes níveis de actividade de  

regulamentação. 
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Do mesmo modo,  a  crescente  institucionalização  do  mundo  político  a  nível  

global não ocorre de modo uniforme, de forma a abarcar todas as partes da comunidade  

internacional.  Muitas  vezes  a  realidade  é  oposta,  o  que  significa  que  há  uma  

multiplicidade  de  regimes  dentro  da  mesma  estrutura  normativa 11.  Podemos  então 

observar, nesses casos,  a emergência de políticas paralelas em importantes temas da  

sociedade internacional.

As  diferentes  abordagens  de  políticas  com segmentos  horizontais  e  verticais  

colocam desafios, pois a falta de uniformidade pode comprometer o sucesso de outras  

posições adoptadas por grupos individuais de outros países ou de políticas de outros  

níveis. Por outro lado, como veremos, a fragmentação pode também ter vantagens ou  

até  mitigar  os  aspectos  negativos,  trazendo  novas  políticas  que  convergem com as  

abordagens paralelas.

2.2. Quadro Actual da Governança Ambiental Internacional

Ao comparar o regime do meio ambiente com outros, tais como o regime do  

comércio, da saúde e da economia é notório que o primeiro carece de articulação e  

coerência. Há anos que se debate acerca dos desafios e responsabilidades ambientais em  

relação à questão de uma instituição única, ágil e eficiente a nível global, vinculada ou  

não à ONU, com o propósito de conseguir cumprir os objectivos ambientais delineados  

evitando a situação actual de fragmentação. As responsabilidades ambientais, em vez de  

se  concentrarem  dentro  do  Programa  das  Nações  Unidas  para  o  Meio  Ambiente  

(PNUMA), têm-se espalhado por inúmeras instituições, sejam elas dentro do sistema da  

ONU, como a Organização Mundial de Meteorologia, a Organização das Nações Unidas  

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO); entre programas da ONU, como o  

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Programa Mundial de  

Alimentação; comissões económicas sociais regionais da ONU; instituições do sistema  

Bretton Woods, a Organização Mundial do Comércio (OMC), o Fundo Global para o  

Meio Ambiente (GEF), e outros. Isto só demonstra a dispersão, sobreposição, falta de  

11 Tal como ocorre com o Protocolo de Montreal de 1987 sobre as substâncias que agridem a camada de  
ozono, que sofreu muitas emendas estabelecendo novos prazos e padrões a serem seguidos e que não  
foram aceitas por todas as partes que faziam parte do acordo inicial.
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articulação e coerência nestas matérias, acentuando ainda mais as dificuldades para dar  

resposta aos desafios ambientais 12. 

A  fragmentação  de  que  sofre  o  sistema  ambiental  actualmente  pode  ser  

enfatizada nos  casos  em que podemos demonstrar  actividades ambientais  em várias  

áreas, por exemplo, temos doze áreas: agricultura, poluição atmosférica, biodiversidade,  

químicos, alterações climáticas, desertificação, energia, actividade piscatória, florestas,  

espécies invasivas, comércio de espécies ameaçadas de extinção, e por fim, águas 13. 

Todas estas actividades são coordenadas por diferentes organizações,  localizadas em  

diferentes locais a nível global, o que leva a dificuldades de coordenação de actividades  

e de comunicação. Partindo de apenas um exemplo, podemos identificar claramente tal  

situação,  a  matéria  das  águas  é  objecto  de  trabalho  do  PNUMA em  Nairobi,  da  

UNESCO em Paris, da Organização Mundial de Meteorologia em Genebra e do GEF  

em Washington, sendo que cada uma delas podem ter visões e objectivos diferentes  

sobre o tema. 

No centro do sistema económico de governança global - no campo financeiro -  

está a organização internacional mais poderosa do mundo, o FMI (Fundo Monetário  

Internacional),  criado  antes  mesmo da  ONU, quando ainda não  havia preocupações  

ambientais14. O envolvimento do FMI em programas, planos, ajustamentos estruturais e  

outras  actividades,  tem  mais  impacto  do  que  a  OMC  em  comércio,  investimento,  

desenvolvimento e economia em muitos países em vias de desenvolvimento. O FMI  

participa com a ajuda em casos  de emergências (como tempestades,  tornados,  etc.),  

concedendo apoios  através  programas  ad hoc durante  crises  financeiras,  bem como  

através de empréstimos sob condições que tragam benefícios ao meio ambiente. Embora  

haja outros programas e projectos, como os de redução da pobreza e de crescimento  

12 Podemos  citar  como  exemplo:  Banco  Europeu  para  a  Reconstrução  e  Desenvolvimento  
(desenvolvimento de capacidades e desenvolvimento sustentável); Organização das Nações Unidas  
para Agricultura e Alimentação (silvicultura e agricultura sustentável); Organização Internacional do  
Trabalho (agricultura sustentável); UNICEF (pobreza e o meio ambiente); PNUD (desenvolvimento  
sustentável);  PNUMA (política  de  coordenação);  Comissão  para  o  Desenvolvimento  Sustentável  
(implementação  da  Agenda  21);  Banco  Mundial  (capacitação  e  desenvolvimento  sustentável);  
Organização Mundial da Saúde (qualidade da água); Organização Mundial do Comércio (comercio e  
questões ambientais); entre outras.

13 IVANOVA, Maria -  Architecture of Global Environmental Governance (Global Environmental  
Governance - Perspectives on the Current Debate). Center for UN Reform Education,  New York, 
2007.

14 Criado em 22 de Julho de 1944 / 27 de Dezembro de 1945, com o objectivo de promover a cooperação  
monetária internacional  e facilitar a expansão e o crescimento equilibrado do comércio internacional.
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económico, visem conseguir créditos a baixo nível, com a vertente virada para questões  

sobre a saúde e a educação, não focam em conjunto o meio ambiente. 

Ao longo do tempo, o Sistema Bretton Woods - o Grupo do Banco Mundial,  

passou de uma instituição singular de desenvolvimento económico, para uma instituição  

de desenvolvimento económico sustentável, embora os valores ambientais permaneçam  

em segundo lugar.

A partir de 1995 com o GATT transformado em OMC, governa todos os campos  

comerciais e os relacionados com a matéria. No entanto, esta organização começa a  

sofrer  grande relutância  dos  países  do  Sul,  por  ser  uma organização  dominada  por  

interesses  dos  países  do  Norte,  por  essa  razão  na  Declaração  de  Doha 15 foram 

introduzidos mais preocupações e valores ambientais nas relações comerciais 16.

2.2.1. Globalização e Meio Ambiente17

Ao explorar  as  ligações  existentes  entre  o  meio  ambiente  e  a  globalização,  

encontramos proposições  que  ligam as  duas  áreas.  Esta  é  uma tarefa  de  primordial  

importância  para os  decisores políticos,  pois  ambas as  matérias  têm uma influência  

directa a nível nacional e internacional, ao mesmo tempo que podem ser influenciadas  

pelas políticas nacional e internacional.

2.2.1.1. A aceleração da actividade económica global e a demanda por recursos  

naturais

As considerações ambientais  são essenciais para potencializar a globalização.  

Sem elas não é possível atingir a prosperidade económica. Essa noção demonstra que a  

pressão exercida nos recursos naturais restringe os motores do crescimento económico.  

A novidade está no desafio maior de atingir a prosperidade económica contínua com a  

preservação desses recursos 18.

15 Realizada em Doha, capital do Qatar, em Novembro de 2001.
16 Na Conferência Ministerial de Doha os membros da OMC reafirmaram o comprometimento com da  

protecção da saúde e do meio ambiente; concordaram em entrar em uma nova rodada de negociações  
comerciais, incluindo negociações sobre alguns aspectos relacionados à ligação entre comércio e meio  
ambiente.

17 Em  Fevereiro  de  2007,  Meio  Ambiente  e  Globalização  foi  o  tema  seleccionado  pelos  Fórum  
Ambiental Global de Ministros do Meio Ambiente (GMEF).

18 NAJAM, A.; RUNNALLS, D.; HALLE, M. - Environment and Globalization, Five Propositions.  
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As premissas dessa proposição são as seguintes: em primeiro lugar, os recursos  

naturais (petróleo, madeira, metais, etc.) e materiais que estão por detrás do crescimento  

económico; em segundo lugar, muitos dos recursos naturais disponíveis para o uso são  

finitos;  em terceiro,  a  quantidade de recursos  que  tem sido usada nos  últimos anos  

aumentou drasticamente, especialmente tendo em conta o crescimento dos países em  

vias de desenvolvimento (como Índia e China), com aumento da prosperidade global;  

por último,  nós  já  estamos a  ser  vítimas do aumento da  competição pelos  recursos  

naturais.

Todos  estes  factores  levam  à  conclusão  de  que  a  degradação  do  processo  

ecológico,  especialmente  dos  sistemas  mais  frágeis  que  são  indispensáveis  para  a  

preservação  do  nosso  essencial  sistema  de  vida,  pode  causar  uma  ruptura  no  

crescimento económico global e tornar-se na maior ameaça a continuação da trajectória  

da  globalização.  O  conceito  de  crescimento  é  um  paradoxo  no  contexto  do  

desenvolvimento económico. Precisamos de crescimento económico para ir ao encontro  

das necessidades dos povos, especialmente daqueles mais pobres, mas o crescimento  

global permanente é impossível num sistema finito.

A partir do momento que a competição por recursos naturais escassos crescem,  

os preços tendem a aumentar. A perspectiva de aumento da procura, do crescimento dos  

preços e da diminuição dos stocks, já levam a corridas pelo controlo de alguns recursos  

principais  que  hoje  não  se  restringem  apenas  ao  petróleo,  mas  incluem  também  

minerais, madeiras, metais e até mesmo lixo reciclável. A grande procura aos recursos  

dos  países  em vias  de  desenvolvimento  proporciona  uma oportunidade  para  sair  da  

pobreza e de viabilizar o crescimento económico.

Um desafio paralelo que surge face a esta realidade, diz respeito à diminuição  

dos efeitos adversos que a competição pelos recursos traz aos mais desfavorecidos 19. 

Como  se  sabe,  existem  populações  que  dependem  da  extracção  ou  exploração  de  

recursos  naturais.  Ora,  se  um  recurso  se  tornar  escasso  devido  à  sua  exploração  

excessiva, estas populações mais pobres correm o sério risco de ficarem sem o seu meio  

de sobrevivência económico, podendo vir a precisar de assistência na transição para um  

International  Institute  for Sustainable  Development .  Ministry  of  Foreign  Affairs  of  Denmark,  
2007.

19 Apud HOMER-DIXON,  T.  -  The  Ingenuity  Gap:  Can  Poor  Countries  Adapt  to  Resource  
Scarcity? Population and Development Review, Volume 21(3), Peace and Conflict Studies Program,  
University of Toronto, Canada, 1995.
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emprego alternativo.

A degradação ambiental  pode produzir  impactos na produtividade através  de  

danos  à  saúde20.  Ignorar  os  valores  ambientais  tem  custos  elevados,  as  bacias  

hidrográficas  são  construídas  de  modo  a  ser  necessário  pagar  por  um determinado  

serviço,  enquanto  que  poderia  ser  possível  oferecer  água  potável  praticamente  sem  

despesas, se administrado de modo sustentável, através do uso de algas como filtros.

A diminuição da estabilidade ambiental gera condições hostis para o crescimento  

económico e pressões em relação à cooperação internacional. A degradação ambiental  

pode vir a impor custos significantes à globalização e ao crescimento económico. Porém  

a  globalização  possui  a  promessa  de  melhorar  o  meio  ambiente  enquanto  requisito  

central para o bem-estar humano em termos ecológicos e económicos.

2.2.1.2. Ameaças do processo de globalização e da degradação ambiental

Com  a  globalização,  a  insegurança  aumenta  e  emerge  a  violência  a  nível  

mundial. A força da globalização juntamente com a degradação ambiental faz expandir  

o conceito de ameaça e de insegurança. O reconhecimento de ameaças provocadas por  

grupos não estaduais e por certos indivíduos começam a ser reconhecidos, assim como a  

noção de segurança começa a ser definida de modo mais abrangente, passando a incluir  

guerras  entre  Estados  e  dentro  de  um  Estado,  o  crime  transnacional  organizado,  

deslocações internas e migração, armas nucleares, pobreza, doenças infecto-contagiosas  

e degradação ambiental.

Por exemplo, a falta de água potável é um dos maiores problemas dos países  

mais pobres, as chuvas ácidas e oscilações de temperatura estão associadas às alterações  

climáticas, evidências comprovam que o mosquito da malária irá expandir com mais  

rapidez  e  facilidade,  o  aquecimento  global  irá  elevar  o  número  de  ciclones  e  

tempestades21. Estes factos e muitos outros influenciam a segurança humana, levando  

muitas vezes à violência. No contexto da globalização, violência e insegurança viajam  

tão rápido quanto pessoas, bens e serviços.

A segurança  visa  proteger  as  pessoas  de  ameaças  críticas  e  difusas,  com  o  

20 2.5 milhões de pessoas morrem todos os anos na Ásia por razões relacionadas com o meio ambiente,  
como poluição do ar, água poluída e falta de higiene sanitária. Worldwatch Institute , 2006.

21 WORLD RESOURSES INSTITUTE et  al.,  Chapter 1,  Nature, Power and Poverty,  Washington, 
D.C., 2005.
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objectivo de permitir a indivíduos e comunidades a construção de vidas com dignidade.  

O estresse ambiental e a globalização podem ameaçar directamente a subsistência das  

comunidades mais pobres.

Para aqueles que ganham com o processo de globalização ocorre um fenómeno  

de integração; já para aqueles que perdem, ocorre um processo de marginalização, e  

quanto mais próximos ficam os ganhadores uns dos outros, mais distantes eles ficam  

das partes perdedoras. 

Os resultados combinados da globalização e da marginalização, por um lado tem  

efeitos positivos,  tais como as novas tecnologias avançadas,  redução dos custos dos  

transportes,  manutenção  de  alimentos  em boas  condições  de  saúde  mesmo  com as  

longas distâncias (peixes) e a possibilidade de compra de produtos não disponíveis no  

mercado  nacional,  por  outro  lado  essas  forças  que  permitem  esse  conforto,  levam  

drasticamente a redução desses bens de consumo (peixes raros). Podemos afirmar que a  

globalização muda os padrões da dependência ambiental.

No contexto das alterações climáticas podemos verificar  que há  desafios em  

relação às questões de segurança,  à falta de água,  à escassez alimentar e ao acesso  

limitado a minerais  fundamentais como o petróleo.  Historicamente estes pontos têm  

sido causa de geração de violência e guerra 22.

Estas condições de insegurança e de conflitos impõem custos altos para atingir o  

desenvolvimento  sustentável  e  criam barreiras  à  globalização.  Ambos  os  processos  

exigem uma certa estabilidade. A degradação ambiental leva à competição por recursos  

escassos e consequentemente à vitória do mais forte e ainda geram conflitos e tensões  

sociais.  A  segurança  é  o  pré-requisito  para  a  realização  dos  benefícios  do  

desenvolvimento sustentável, bem como da globalização.

2.2.1.3. Dever de cooperação dos países mais prósperos

 Há pontos que definem a trajectória da globalização, bem como do processo  

ambiental.  Para  ilustrar  esta  situação  basta  considerar  os  exemplos  das  economias  

emergentes que dominam e dirigem o crescimento global - a China tornou-se o maior  

exportador à custa dos seus recursos naturais e a Índia detém a maior companhia de aço  

22 Tais como o conflito de diamantes entre grupos rebeldes em Angola e Serra Leoa, conflitos sobre a  
distribuição de lucros sobre a madeira e gás natural na Indonésia e o petróleo como razão da invasão  
do Iraque no Kuwait.
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do mundo.

O  rápido  crescimento  dos  países  em  vias  de  desenvolvimento  deveria  ser  

acompanhado de reflexões das economias industrializadas sobre questões de consumo e  

desenvolvimento, isto porque os países emergentes são usados para ilustrar o rápido  

crescimento do mundo globalizado. Não podemos esquecer que as grandes economias  

do Norte da Europa são ainda os principais motores de pressão à globalização e ao  

processo  ambiental  e  detêm  grandes  responsabilidades.  A  maioria  dos  problemas  

ambientais  que  hoje  enfrentamos  não  pertencem  aos  países  em  vias  de  

desenvolvimento, mas sim a uma era de industrialização do passado, que deve servir de  

exemplo a não seguir para não agravar os problemas ambientais actuais (em relação a  

sua escala de consumo e uso de recursos naturais). 

As economias emergentes devem, pelo menos, ter a oportunidade de desenhar o  

seu próprio futuro de modo a não cometer os mesmos erros do passado, escolhendo  

diferentes  patamares  de  desenvolvimento  em  concordância  com  as  condições  que  

possuem, com uma motivação de crescimento que não tiveram os países no tempo da  

industrialização. Para tal, é necessário que os países do Norte auxiliem os países em  

vias de desenvolvimento23. 

2.2.1.4. Padrões de consumo e o futuro da globalização e do meio ambiente

O desafio central para o futuro do meio ambiente e da globalização é o consumo  

e não o crescimento. A população global duplicou entre 1950 e 2004, o uso de madeira  

cresceu mais do dobro, o consumo de água triplicou e o consumo de carvão, petróleo e  

gás natural cresceu em cinco vezes.

Quando  pensamos  em  consumo,  temos  em  mente  um  desafio  chamado  

desigualdade no mundo em que vivemos. Estes temas que são centrais tanto em relação  

ao futuro da globalização, quanto ao futuro do meio ambiente. A solução para resolver  

esta questão é a de desligar o consumo do crescimento excessivo e do aumento do  

desenvolvimento, oferecendo aos países mais desfavorecidos a oportunidade de usar os  

seus recursos num patamar de acordo com o nível sustentável e que a equidade global  

possa ser alcançada.

23 FISHER-VANDEN, K.G.; JEFFERSON, H. Liu;  Q. TAO -  What is  Driving China's Decline in  
Energy Intensity?  Elsevier, Resource and Energy Economics, 2004.
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Tecnologia é um dos elementos essenciais para a melhoria do meio ambiente. As  

decisões políticas internacionais ambientais irão influenciar as trajectórias do futuro do  

desenvolvimento,  assim como as decisões  sobre  consumo irão delinear  a  interacção  

entre globalização e meio ambiente global. A tecnologia tornou-se um dos principais  

motores da globalização moderna e também do processo ambiental (o transporte, por  

exemplo, tornou as distâncias menores e o planeta ainda mais global, mas ao mesmo  

tempo gera poluição). As tecnologias permitem dispersar a prosperidade e aumentar a  

extracção  de  recursos,  ocasionando  o  aumento  da  pressão  ao  meio  ambiente.  Não  

podemos esquecer  que os  avanços  tecnológicos  também criam meios  de  diminuir  a  

poluição (soluções tecnológicas que beneficiam o meio ambiente), que inevitavelmente  

determinam o futuro da globalização e do meio ambiente. Porém essa determinação é  

feita  dentro  da  demanda  global  de  consumo.  Ora,  a  tecnologia  não  pode  mudar  as  

demandas globais ou satisfazer todas as demandas, mas pode, através da globalização, ir  

ao encontro da demanda de um modo amigo do ambiente.

2.2.1.5. Interdependências entre o mercado e o meio ambiente globais

Grande  parte  da  política  ambiental  é,  de  facto,  baseada  na  criação,  

regulamentação  e  administração  de  mercados.  O maior  exemplo  é  a  Convenção de  

CITES24 (Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora  

Selvagem Ameaçadas  de Extinção),  até  mesmo instrumentos  menos óbvios  como a  

Convenção sobre as Alterações Climáticas 25 (Convenção Quadro das Nações Unidas 

sobre  Alterações  Climáticas  -  CQNUAC)  ou  a  Convenção  da  Biodiversidade 26 

(Convenção Sobre a Diversidade Biológica) operam em mercado.

Para os “gestores” dessas interacções de mercado a conclusão é a de que não se  

pode separar políticas de mercado das políticas ambientais, pois existe uma sinergia  

entre  os  objectivos  comerciais  e  o  sistema  ambiental,  visando  ambos  trabalhar  no  

24 O objectivo da Convenção de CITES é o de assegurar que o comércio de animais e plantas não ponha  
em risco a sua sobrevivência no estado selvagem e regulamentar a comercialização (exportação) de  
espécies  ameaçadas  de  extinção  e  de  outras  que  possam  vir  a  ser  ameaçadas  de  extinção  em  
consequência dessa comercialização.

25 A redução certificada dos gases de efeito estufa dão origem aos "créditos de carbono" que podem ser  
comercializados  dentro  de  um  esquema  de  mercado  internacional,  compensando  as  metas  não  
atingidas pelos compromissados.

26 Acordo suplementar à Convenção Sobre a Diversidade Biológica para tratar os riscos em potencial  
oferecido pelo comércio transfronteiriço e liberações acidentais de transgénicos.



17

contexto do desenvolvimento sustentável. Tendo em conta que o comércio internacional  

é  o  principal  motor  da  globalização,  o  desenvolvimento  sustentável  deveria  ser  

considerado o principal objectivo da globalização, pois está inserido na meta do sistema  

comercial internacional.

A integração do meio ambiente na política e no comércio tende a intensificar-se  

cada  vez  mais.  O  objectivo  maior  é  que  ambas  as  áreas  procurem  alcançar  o  

desenvolvimento sustentável através da colaboração 27. Trata-se de saber como o meio 

ambiente  e  as  dinâmicas  de  mercado  interagem  de  modo  atingir  o  potencial  da  

globalização e da melhoria do meio ambiente.

O reconhecimento da  necessidade  da  integração  comércio-ambiente pode ser  

visto  no  campo  comercial,  através  da  Declaração  de  Doha 28 que  reafirma  o 

desenvolvimento  sustentável  como  objectivo  da  política  comercial.  A  seguir,  a  

Conferência de Joanesburgo29 em 2002 enfatizou, em relação à matéria ambiental,  a  

conexão entre  comércio-meio  ambiente.  De qualquer  maneira,  a  mudança que  deve  

ocorrer  da  forma  de  declaração  para  a  forma  de  regulamentação,  exige  mudanças  

institucionais no sistema de governança global, pois o quadro que foi instituído visa  

manter  os  dois  tipos  de  matérias  em  contextos  diferentes,  em  vez  de  inspirar  a  

colaboração para atingir objectivos comuns.

O mercado global e o meio ambiente global são realidades intrínsecas e estão  

cada  vez  mais  próximas  através  de  mecanismos  de  comércio  internacional,  de  

manifestações  de estresse  ambiental,  da mudança da sobrevivência das  pessoas,  das  

acções de empresários e da sociedade civil, porém o processo de regulamentação das  

27 Tendo em conta que a preocupação maior aqui, vai além do futuro da OMC e do PNUMA.
28 Recorde-se que os objectivos da declaração de Doha propunham alcançar são: “melhorias substanciais  

no  acesso  aos  mercados;  redução  de  todas  as  formas  de  subvenção  à  exportação,  visando a  sua  
eliminação;  reduções  substanciais  dos  apoios  e  ajudas  internas  com efeitos  de  distorção  sobre  o  
funcionamento  dos  mercados,  nomeadamente  em  relação  ao  comércio  dos  produtos  agrícolas;  
transparência nas regras de condução das políticas económicas e financeiras dos diversos Estados  
membros; as relações entre o comércio e o investimento; interacção do comércio e da política da  
concorrência;  transparência  dos  mercados  públicos;  acesso  aos  mercados  para  os  produtos  não  
agrícolas; políticas do comércio de serviços, envolvendo a Banca e os serviços financeiros; comércio  
electrónico; comércio e transferência de tecnologias; aspectos dos direitos de propriedade intelectual  
relacionados com o comércio (APDIC); tratamento especial  e  diferenciado em relação aos  países  
menos desenvolvidos.”

29 Os temas tratados e objectivos fixados na Conferência de Joanesburgo reflectem, portanto, as actuais  
preocupações  internacionais  mais  importantes  sobre  o Desenvolvimento  Sustentável  e  revelam as  
formas que estão a ser postas em execução (ou que se pretende que sejam postas em acção) para  
operacionalizar o conceito de Desenvolvimento Sustentável, aos seus vários níveis, nas suas diversas  
dimensões e em diferentes territórios.
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áreas ainda estão separadas e apenas ocasionalmente interagem. Algum avanço tem sido  

feito nesse sentido, na criação de leis em conjunto, mas para a mudança ser significativa  

é preciso identificar um objectivo comum de desenvolvimento sustentável, tornando-se  

esse o condutor principal das políticas ambientais e comerciais ao nível internacional.

2.3. Passos para a Acção

Uma  melhor  governança  ambiental  global  é  a  chave  para  administrar  a  

globalização e o meio ambiente internacional,  bem como a relação que existe  entre  

ambas as matérias.  O processo de globalização e as preocupações crescentes com o  

meio ambiente  não podem estar imunes à influência política, a verdade é que a direcção 

da globalização, do meio ambiente global e da interacção de ambos irá levar anos para  

ser desenhado pelas decisões políticas do futuro. Governança ambiental global é o ponto  

central para acção dos governantes de hoje.

Em termos de globalização e meio ambiente, há importantes objectivos a ter em  

conta quanto o sistema de governança global tal qual ele hoje existe 30.

2.3.1. Administração Institucional da Fragmentação

Ainda que hoje em dia existam vários órgãos dentro dos sistemas que tratam de  

problemas  ambientais,  os  esforços  destas  instituições  carecem  de  coordenação  e  

coerência.  Os  meios  que  visam  o  funcionamento  organizado  dos  sistemas  ou  não  

existem, ou não são bem utilizados. A arquitectura institucional que temos prende-se em  

tratar de temas que são caracterizados por serem estresses actuais do meio ambiente, da  

globalização e de temas relacionados, como o comércio, o investimento, a alimentação,  

a saúde, etc. 

Existe uma necessidade de reforma da governança global de modo realmente  

significante, através da criação de um sistema de mecanismos viáveis e que trabalhem  

em conjunto e em harmonia, de modo mais eficiente e efectivo do que o que se tem  

30 NAJAM, A.; RUNNALLS, D.; HALLE, M. - Environment and Globalization, Five Propositions . 
International Institute for Sustainable Development. Ministry of Foreign Affairs of Denmark, 2007.
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apresentado até agora.

2.3.2. Ampliação do Sistema Estado-Centrista

A  arquitectura  do  nosso  sistema  de  governança  internacional  permanece  

centralizado no Estado, mesmo que os problemas e as soluções não o sejam. Em termos  

de dinâmica entre meio ambiente – globalização - sociedade civil - actores de mercado,  

todos  têm  papéis  importantes  no  estabelecimento,  na  direcção  e  na  sequência  dos  

eventos.  Sejam  companhias  a  criarem  normas  e  padrões  ou  ONGs  estabelecendo  

estruturas voluntárias, o sistema não é apenas formado por Estados. A sociedade civil e  

os empresários estão a cada dia mais integrados nos mecanismos de governança global.  

Para  além disso,  esse  processo necessita  de ser  aprofundado e acelerado através  de  

meios  significativos,  para  poderem ser  considerados  como verdadeiros  parceiros  da  

governança.

2.3.3. Coordenação e Coerência entre as Instituições  

Nos últimos anos houve uma série de iniciativas para uma reforma institucional  

internacional e nos próximos outras serão apresentadas nessa matéria. Algumas focam a  

necessidade  de  uma  reforma  organizacional  relacionada  com  a  administração,  a  

operação,  o  financiamento,  os  modos gerais  de  funcionamento e  a  estrutura;  outras  

propostas  definem  que  a  chave  da  reforma  é  o  fortalecimento  de  determinadas  

instituições  em áreas  específicas31.  O sucesso dessas  iniciativas  é  importante para  o  

sistema ser eficiente e esse processo deveria ser apoiado e fortalecido. 

Mais  coerência  e  coordenação  deveriam  ser  uma  prioridade  em  matéria  

ambiental, tal como ocorre com os temas relacionados com o sistema de governança  

global, com o sistema de financiamento, com o sistema de apoio ao desenvolvimento  

económico global, entre outros.

Temos  que  ter  em conta  os  outros  elementos  do  sistema  que  trabalham em  

conjunto através de uma visão partilhada, pois há ligações entre instituições que lidam  

com questões relacionadas (mesmo que cada uma delas tenha escolhido modalidades  

31 Tal como veremos adiante propostas que estabelecem o reforço do PNUMA.
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diferentes entre elas), como, por exemplo, o que acontece com o meio ambiente e o  

comércio. A coordenação ao nível global entre diferentes instituições poderia aumentar  

a interacção entre o meio ambiente e o comércio a nível internacional e também a nível  

nacional.

2.3.4. Actores de Diferentes Níveis Orientados numa Acção

Para  responder  efectivamente  aos  desafios  que  impõe  o  meio  ambiente  e  a  

globalização é preciso encontrar um modo novo e efectivo de conciliar  actores não  

estaduais - sociedade civil, empresários, etc. - na governança, em termos de elevar o  

conceito de parceria a um nível mais alto. Ou seja, não apenas no sentido de partilhar  

objectivos  e  prioridades,  mas  também num sentido  de  partilhar  responsabilidades  e  

acções conjuntas. 

2.3.5. Interacção entre Políticas Ambientais e Económicas  

Os  instrumentos  existentes,  relacionados  com  o  meio  ambiente  e  com  a  

globalização,  tendem a  inclinarem-se  para  uma destas  direcções:  ou  para  a  política  

ambiental,  ou  para  a  política  económica.  De  qualquer  modo,  temos  de  pensar  em  

instrumentos novos que provenham não de uma das duas dinâmicas (política ambiental  

e política económica), mas da interacção das duas. Há uma necessidade e oportunidade  

para uma integração desse trabalho em mecanismos globais  e nacionais,  que acolha  

princípios de responsabilidade global, com valores económicos e ecológicos.

2.3.6. Segurança e Meio Ambiente

Dentro da governança global há outra área que também merece atenção, e que é  

a da segurança. As instituições a quem hoje compete discutir as questões relacionadas  

com a  segurança,  permanecem presas  a  um  conceito  muito  restrito 32.  É  necessário 

alargar o mandato das organizações em relação à segurança global, de modo a incluir  

neste conceito, questões da segurança ambiental.

32 O Conselho de Segurança, por exemplo, lida com conflitos, mas não actua em matéria ambiental.
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2.3.7. Desenvolvimento Sustentável como Objectivo Comum

As discussões sobre o meio ambiente ainda que realizadas a nível global, pela  

sua própria dinâmica,  levam a implicações a  nível  nacional  e  local.  Para que todos  

possam tirar benefícios deste processo de globalização e da minimização das ameaças  

de  degradação  ambiental  é  imperativo  saber  usar  todas  as  funções  que  incluem  

preparação, informação e desenvolvimento das capacidades, como sejam, por exemplo,  

investimentos realizados, principalmente nos países em desenvolvimento, que podem  

trazer  benefícios  a  longo  prazo,  realizando  assim  o  conceito  de  desenvolvimento  

sustentável33. 

Por fim, é necessário ainda avaliar melhor o pleno potencial da globalização, dos  

custos totais para o meio ambiente e das interacções globais. Para que se torne possível  

adoptar  qualquer  uma das  propostas  que  aqui  serão  indicadas,  será  necessário  mais  

informações  e  mais  análises  do  que  nós  temos  presentemente 34.  Embora  não  seja 

possível  responder  a  todas  estas  questões,  é  viável  obter  indicativos  através  de  

avaliações. A condução sistemática de estudos é importante não apenas para responder  

às questões que surgem e outros temas importantes, mas também para encontrar opções  

que ainda não foram exploradas e criar espaços para a discussão dessas novas opções  

num enquadramento político.

33 Como já foi dito, a globalização tem um grande potencial de trazer benefícios para a prosperidade  
económica dos países mais desfavorecidos.

34 Millennium Ecosystem Assessment,  2005.
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3. Principais Instituições e Regimes relacionados com o Meio Ambiente

3.1. Órgãos da Organização das Nações Unidas 35

Os principais órgãos da ONU são a Assembleia Geral, o Conselho Económico e  

Social, o Conselho de Segurança, o Tribunal Internacional de Justiça e o Secretariado,  

mas as agências especializadas, os órgãos subsidiários e as agências relacionadas que  

têm  responsabilidades  ambientais  no  seu  mandato  têm-se  tornado  cada  vez  mais  

importantes. Contudo apenas o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente  

(PNUMA), a Comissão de Desenvolvimento Sustentável (CDS) e o Fundo Global para  

o Meio Ambiente (GEF) estão directamente relacionados com a governança ambiental  

internacional.

3.1.1. Órgãos Principais36

3.1.1.1. Assembleia Geral

A Assembleia Geral é o principal órgão de definições de políticas do sistema das  

Nações  Unidas.  Tem uma composição  universal 37 e  um mandato  muito  abrangente.  

Assim sendo, é o fórum apropriado para discussões nas matérias relacionadas com o  

meio ambiente, embora os seus poderes sejam limitados a meras recomendações que  

não têm força obrigatória para os Estados-Membros. 

3.1.1.2. Conselho Económico e Social das Nações Unidas (ECOSOC)

O ECOSOC está  directamente relacionado com as  questões  ambientais.  Este  

35 IWAMA, Toru - International Environmental Governance, Gaps and Weaknesses, Proposals for  
Reform, Multilateral Environmental Institutions and Coordinating Mechanisms . United Nations 
University, Institute of Advanced Studies, 2002. http://www.ias.unu.edu 

36 Iremos fazer uma análise sintética em relação aos principais órgãos da ONU, com o objectivo de  
facilitar a compreensão sobre as instituições existentes em matéria ambiental.

37 Agenda 21 reconhece a Assembleia Geral  como “ the supreme policy-making forum” ,  no capítulo 
38.1.
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órgão recebe e passa à Assembleia Geral os relatórios do Conselho de Administração do  

PNUMA. A Comissão de Desenvolvimento Sustentável foi criada como uma comissão  

funcional do ECOSOC pela Assembleia Geral para assegurar a efectivação das decisões  

tomadas na Conferencia do Rio, em 1992.

3.1.1.3. Conselho de Segurança

O mandato do Conselho de Segurança consiste assegurar a remoção das causas  

de conflitos, antes que estas se tornem ameaças à paz e à segurança internacionais. É  

muito difícil conceber a ideia de que ameaças ao meio ambiente, que não envolvem  

guerra e recursos militares, possam vir a ser consideradas ameaças internacionais. De  

qualquer  maneira,  há  obstáculos  políticos  e  legais  que  permitem  clarificar  se  uma  

ameaça  ambiental  poderia  vir  a  ser  interpretada  como  uma  ameaça  à  segurança  

internacional, neste caso, o Conselho de Segurança poderia invocar a violação de regras  

internacionais.

3.1.1.4. Tribunal Internacional de Justiça

O Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), enquanto principal órgão judicial da  

ONU, tem o poder de decidir legalmente sobre disputas a ele submetidas pelas partes.  

Essas disputas podem ter cariz ambiental. A partir dos anos 80, a maioria dos tratados e  

convenções sobre protecção ambiental, passaram a incluir provisões sobre a submissão  

de disputas ao TIJ em relação à sua interpretação e aplicação. 

3.1.1.5. Secretariado

O Secretariado fornece serviços administrativos à Assembleia Geral e aos seus  

órgãos subsidiários. O Secretario-Geral é o órgão executivo do Secretariado, tem pouco  

poder formal, mas pode ter grande influência no curso dos eventos relacionados com a  

matéria ambiental.

3.1.2. Agências Especializadas

Algumas  agências,  embora  não  tenham  como  escopo  principal  a  protecção  

ambiental, estão de alguma maneira atribuídas de responsabilidade e envolvidas com a  
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governança ambiental internacional 38.

3.1.2.1. Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO)

Trata-se de uma organização da ONU que visa melhorar os níveis de nutrição e  

de desenvolvimento rural dos países em vias de desenvolvimento. As suas actividades  

estão  relacionadas  com  o  meio  ambiente  porque  envolvem  alimentos,  agricultura,  

actividades piscatórias,  bem como a conservação de recursos naturais e estimulam o  

uso de energias renováveis.

3.1.2.2. Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD)

O BIRD oferece assistência aos países em vias de desenvolvimento, concedendo  

créditos  para  investimentos.  Porém  condiciona  a  concessão  destes,  ao  respeito  a  

determinados  padrões  amigos  do  meio  ambiente,  visando  assim  o  desenvolvimento  

sustentável.

3.1.2.3. Organização Internacional do Trabalho (OIT)

A OIT é uma agência das Nações Unidas especializada nas questões laborais,  

que visa defender o direito dos trabalhadores. Preocupa-se com as condições de trabalho  

relacionadas  com  o  meio  ambiente  em  temas  como  a  contaminação  do  ar,  ruídos,  

vibrações,  uso de produtos químicos,  segurança e saúde na agricultura e nas minas,  

prevenção  de  acidentes  industriais,  entre  outros  temas.  Recentemente  fomenta  os  

“empregos  verdes”,  ou  seja,  trabalho  decente  em mundo  sustentável  e  com baixas  

emissões de carbono39.

3.1.2.4. Organização Marítima Internacional (IMO)

A IMO é  uma agência  especializada  vinculada  à  ONU,  tem como objectivo  

padronizar e controlar as regras de navegação, segurança e meio ambiente marinho, visa  

ainda a cooperação técnica e certificação de profissionais e embarcações; em suma é  

responsável pela padronização mundial da indústria marítima (navegação, construção  

naval, pescas e portos).

38 Não faremos uma descrição pormenorizada, uma vez que esse não é o objecto do nosso estudo.
39  Estão relacionados com o uso de tecnologias ambientais adaptadas a redução de emissão de carbono.
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3.1.2.5. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura  

(UNESCO)

A UNESCO é uma agência especializada do sistema da ONU, seu objectivo é  

contribuir  para a paz e segurança no mundo através da educação, ciência,  cultura e  

comunicação. As tarefas compreendem orientar os povos com vista uma gestão eficaz  

do seu desenvolvimento através do uso correcto dos recursos naturais, sem perder a  

identidade de cada cultura; foca-se ainda em actividades que visam a preservação e  

defesa  do  meio  ambiente.  Para  a  UNESCO,  um  dos  pilares  do  desenvolvimento  

sustentável é a educação das mulheres e dos jovens, a par da formação de professores,  

educadores, formadores, bem como da sensibilização dos media.

3.1.2.6. Organização  das  Nações  Unidas  para  o  Desenvolvimento  Industrial  

(ONUDI)

 A  ONUDI  é  uma  instituição  cujo  foco  é  a  promoção  e  aceleração  de  

oportunidades de desenvolvimento industrial em países em vias de desenvolvimento,  

através  da  organização  de  encontros  de  negócios,  programas  de  transferência  de  

tecnologia  e  parcerias  estratégicas,  com  respeito  ao  desenvolvimento  económico  

sustentável e ao meio ambiente. 

3.1.2.7. Organização Mundial da Saúde (OMS)

Trata-se de uma agência especializada subordinada às Nações Unidas, tem por  

objectivo desenvolver o melhor nível de saúde de todos os povos 40. A OMS desenvolve 

trabalhos  relacionados  com  a  disseminação  da  informação,  programas  e  matérias  

relacionadas com o meio ambiente em geral,  uma vez que um ambiente saudável é  

essencial  para  a  saúde  humana.  Algumas  temas  que  a  OMS  tem  desenvolvido  

relacionam as alterações climáticas e afectação à saúde 41, o risco de epidemias globais, 

entre outros.

40 A saúde  está  definida  como  um  “estado  de  completo  bem-estar  físico,  mental  e  social  e  não  
consistindo somente da ausência de uma doença ou enfermidade.”

41 A Organização Mundial de Saúde sugere que as alterações no clima possam causar 160 mil mortes por  
ano na população dos países em vias de desenvolvimento. Segundo a organização, as vítimas sofrem  
de problemas relacionados ao aquecimento global e este número estimado deve dobrar até 2020. As  
maiores vítimas continuam sendo as crianças,  com problemas como a malária,  a  subnutrição e a  
diarreia.
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3.1.2.8. Organização Mundial de Meteorologia (OMM)

A OMM é uma agência especializada da ONU que promove a cooperação a  

nível mundial de observações relacionadas com a meteorologia; promove a criação e  

manutenção  de  centros  destinados  à  prestação  de  serviços  meteorológicos  e  afins;  

fomenta trocas de informações, publicações e a aplicação das suas matérias em outras  

áreas, tais como a navegação e aeronáutica. A OMM incentiva a investigação e pesquisa  

sobre a poluição, incluindo as alterações climáticas, diminuição da camada de ozono,  

previsões de tempestades tropicais, etc.

3.1.3. Órgãos Subsidiários

Embora  haja  mais  de  trinta  agências  e  programas  envolvidos  com questões  

ambientais,  implementação  da  Agenda  21  e  desenvolvimento  sustentável,  apenas  

algumas  destas  estão  mais  ligadas  ao  meio  ambiente.  São  estas  as  seguintes:  o  

PNUMA42,  a CDS que surgiu de conferências da ONU com o objectivo de travar a  

degradação  ambiental  e  de  perseguir  o  desenvolvimento  sustentável  (ambas  estão  

sujeitas à interesses políticos e sofrem pela falta de efectividade dos seus mandatos) 43 e 

ainda o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

3.1.3.1. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA)

O PNUMA foi  criado  em 1972,  como resultado  da  Conferência  sobre  Meio  

Ambiente  Humano  realizada  em Estocolmo,  Suécia.  Pertence  ao  sistema  ONU e  é  

responsável por catalisar a acção internacional e  nacional para a protecção do meio  

ambiente  no  contexto  do  desenvolvimento  sustentável 44.  “Seu  mandato  é  promover 

liderança  e  encorajar  parcerias  no  cuidado  ao  ambiente,  inspirando,  informando  e  

42 De todos os órgãos subsidiários vamos dar atenção especial ao PNUMA pois é importante saber mais  
acerca órgãos para compreendermos as propostas relativas à governança que vamos trabalhar mais a  
frente.

43 Os órgãos subsidiários são estabelecidos pela Assembleia Geral ou por outras subdivisões do sistema  
das Nações Unidas.

44 O mandato e objectivos do PNUMA estão definidos na resolução 2997 (XXVII) da Assembleia Geral  
da ONU de 1972, na Agenda 21, na Declaração de Nairobi de 1997, na Declaração de Malmö de 2000  
e  nas  recomendações  sobre  governança  ambiental  internacional  aprovadas  na  Cúpula  de  
Desenvolvimento Sustentável de 2002.
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capacitando nações e povos a aumentar sua qualidade de vida sem comprometer a das  

futuras  gerações”45.  A sede  está  localizada  em  Nairobi,  no  Quénia  e  ainda  possui  

escritórios  regionais  em  Bancoc  (Tailândia),  Genebra  (Suíça),  Cidade  do  México  

(México), Washington D.C. (Estados Unidos), e Manama (Barém).

3.1.3.1.1. Composição

Em 1999, a Assembleia Geral da ONU apoiou a criação de um Fórum Anual de  

Ministros,  onde  são  revisadas  as  políticas  ambientais  importantes,  chamado  Fórum  

Ambiental  Ministerial  Global  (GMEF),  que se reúne anualmente durante as  sessões  

regulares  e  especiais  do Conselho de  Administração do PNUMA, que  por  sua  vez,  

responde à Assembleia Geral da ONU através do Conselho Económico e Social. 

Composto por 58 nações que são representadas no Conselho Administrativo do  

PNUMA,  são  eleitos  pela  Assembleia  Geral,  por  um período  de  quatro  anos,  com  

respeito pelo princípio da representação regional equitativa. O Director Executivo do  

PNUMA é responsável pelas actividades do Secretariado e da administração.

3.1.3.1.2. Objectivos e funções

O PNUMA é o órgão principal dentro da ONU para a protecção ambiental. Foi  

estabelecido enquanto órgão subsidiário da Assembleia Geral das Nações Unidas para  

trabalhar como um catalisador de actividades e de programas dentro da ONU, promove  

a cooperação ambiental internacional através do desenvolvimento de instrumentos de  

políticas,  é o  ponto principal  de acção e coordenação avançada com as convenções  

ambientais dentro do sistema da Nações Unidas, foca-se ainda na avaliação do meio  

ambiente, alertas precoces, transferência de tecnologia e apoio aos países em vias de  

desenvolvimento.

O PNUMA tem essencialmente as funções de monitorização, avaliação e relato  

do estado do meio ambiente global; prepara uma agenda de acção e o estabelece de um 

processo para a criação de orientações, padrões e políticas ambientais;  desenvolve a  

capacidade  institucional  com vista  a  resolver  os  problemas existentes  e  prevenir  os  

futuros46. O PNUMA tem o objectivo de funcionar como uma instituição central para o  

45 http://www.onu-brasil.org.br/agencias_pnuma.php
46 IVANOVA,  Maria  -  Can  the  Anchor  Hold?  Rethinking  the  United  Nations  Environment  

Programme for the 21st Century. Yale Center for Environmental Law and Policy, 2005.
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meio ambiente global, porém só parcialmente tem atingido os seus propósitos, quanto a  

monitorização,  avaliação  e  lançamento  de  acordos  ambientais.  No  entanto,  tem  

conseguido ser um fórum para os Ministros do Meio Ambiente de todo o mundo e  

auxilia no desenvolvimento de capacidades institucionais. 

Todavia, o PNUMA tem falhado na construção das suas políticas de um modo  

coordenado e coerente e não conseguiu acolher as inúmeras convenções sobre o meio  

ambiente. Sem um órgão central, a governança do meio ambiente só pode crescer de  

maneira complexa e fragmentada.

O Secretariado do PNUMA tem que lidar com uma série de questões da política  

internacional sobre o meio ambiente e não apenas de uma matéria única. Embora seja o  

órgão principal em matéria ambiental na ONU, é um órgão que precisa de dar prioridade  

a determinadas matérias em detrimento de outras, pois não tem capacidade de resolver  

todos os problemas vão surgindo no seu âmbito.

O conjunto de programas do PNUMA inclui pesquisas, colecta e coordenação de  

dados,  publicações,  patrocínio  de  negociações  para  a  conclusão  de  tratados  e  o  

estabelecimento de órgãos para o meio ambiente, bem como a adopção de directrizes e  

outros tipos de soft law.

3.1.3.1.3. Profissionais e procedimentos

Um dos recursos mais fortes do PNUMA é a sua composição por profissionais  

especializados  em  matérias  ambientais  e  que  contribuem  para  a  grande  influência  

política desta instituição. Com base em avaliações ambientais têm sido identificados  

muitos riscos ambientais e muitas tendências ecológicas.

Tipicamente  as  avaliações  ambientais  são  conseguidas  através  do  próprio  

PNUMA, com suas capacidades para alertar previamente quando esteja em causa uma  

ameaça ambiental ou através da troca de informação entre profissionais especializados.  

Em alguns casos, o Secretariado do PNUMA pode criar equipas de peritos/especialistas  

de  modo  institucionalizado,  tal  como ocorre  no  Painel  Intergovernamental  sobre  as  

Alterações  Climáticas.  O sistema realizado através  de  peritagens  independentes  tem  

sido  um  padrão  adoptado  na  política  internacional  ambiental,  assim  como  para  a  

realização de avaliações ou de monitorizações (incluídos nos acordos). 

O  PNUMA  está  ligado  a  organizações  não  governamentais  (ONGs)  e  a  
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instituições  de  pesquisa,  e  mantém  relações  com  profissionais  especializados  dos  

governos  a  nível  nacional.  Enquanto  que  a  informação  dos  profissionais  sobre  a  

complexidade do sistema ecológico será naturalmente mais forte nos departamentos de  

ciência e nas instituições principais de pesquisa, no PNUMA representa-se um centro de  

informação global sobre o meio ambiente.

O Secretariado do PNUMA adquiriu o estatuto de autoridade intergovernamental  

no Direito Internacional Ambiental, em virtude da necessidade de ter peritos legais e de  

criar  capacidades  no  direito  ambiental  enquanto  prioridades  de  trabalho.  Como  no  

campo ambiental faltam meios de execução, há um forte prevalecimento de  soft law, 

que tem sido usado pelo PNUMA como meio para se conseguir  com a cooperação  

internacional. 

A combinação dos peritos em meio ambiente e do direito internacional com os  

peritos  do  Secretariado  do  PNUMA  (enquanto  instituição  que  visa  promover  a  

cooperação internacional em matéria ambiental) é o maior recurso que dispõe, embora o  

PNUMA careça de meios financeiros e autonomia formal.

3.1.3.1.4. Influência cognitiva

O PNUMA tem contribuído fortemente para estabelecer a esfera cognitiva da  

governança ambiental internacional através da administração e gestão da agenda política  

em matéria ambiental47. Alguns exemplos podem ser dados, tais como sejam: tomou  

deliberações  relativas  ao  empobrecimento  da  camada  de  ozono  e  da  perda  da  

biodiversidade,  elaborou  discursos  acerca  dos  poluentes  químicos  e  de  resíduos  

perigosos, catalisou acção internacional quanto a desertificação, incitou os governos a  

tomarem acções relativas à poluição marinha, juntamente com a Organização Mundial  

Meteorológica  incitou  a  criação  do  Painel  Intergovernamental  sobre  as  Alterações  

Climáticas48.

3.1.3.1.5. Influência normativa

O PNUMA tem influência normativa principalmente em duas áreas: em primeiro  

47 BAUER, Steffen -  The Catalytic Conscience UNEP's Secretariat  and the Quest  for Effective  
International Governance. Global Governance , Working Paper, Nº 27, Global Governance Project,  
2007. www.glogov.org

48 Veja-se p. 29 em “Contribuições”.
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lugar, em matéria de cooperação intergovernamental, mais especificamente em acordos  

multilaterais ambientais; em segundo lugar, tem influência sobre a arquitectura geral das  

instituições do meio ambiente. 

O PNUMA facilita as negociações internacionais do meio ambiente. De facto,  

oferece  serviços  de  secretariado  desde  a  sua  negociação  original  à  implementação  

subsequente, para além de servir de “memória” das negociações que estejam ainda na 

fase de negociação.

A  actividade  do  Secretariado  em  estimular  e  sustentar  as  negociações  

intergovernamentais e também a cooperação entre agências, através de uma combinação  

das  abordagens  científicas,  legais  e  administrativas,  serve  de  exemplo  para  a  

institucionalização do processo político a nível internacional. 

Em relação  à  influência  que  exerce  na  arquitectura  da  governança  do  meio  

ambiente, o PNUMA é um interessado, demonstra a sua visão nas discussões que estão  

em fase de negociação. As questões pertinentes em relação ao PNUMA quanto à força  

que exerce na governança foram enfatizadas no processo de Cartagena 49 (Colômbia). Os 

ministros  do  meio  ambiente  adoptaram  a  decisão  SS.VII/1  e  o  informe  do  grupo  

intergovernamental  continha  recomendações  para  o  fortalecimento  da  governança  

ambiental internacional, para o reforço da coerência na tomada de decisão de políticas  

ambientais, para o papel e financiamento do PNUMA, também sobre como melhorar a  

coordenação entre os acordos ambientais multilaterais e a implementação dos mesmos,  

e  ainda  sobre  desenvolvimento  de  capacidades,  transferência  de  tecnologia  e  

coordenação nacional.

3.1.3.1.6. Influência executiva

O PNUMA não foi constituído para ser uma agência de implementação. Porém o  

Plano  Estratégico  de  Bali50 implica  uma  rara  excepção  (visa  apoio  tecnológico  e  

desenvolvimento de capacidades), pois o PNUMA tem conseguido respostas por parte  

dos governos.  De qualquer  modo,  o  PNUMA não tem mandato,  nem recursos para  

poder inserir-se em projectos de implementação, não é uma agência com o sentido que  

49 Sobre a decisão SS.VII/1 sobre governança ambiental internacional adoptada em Cartagena em 15  
Fevereiro de 2002.

50 Adoptado em Dezembro de 2007,  em Bali,  Indonésia,  em relação ao futuro do regime climático  
internacional após 2012- Plano Estratégico de Bali para Suporte Tecnológico e Desenvolvimento de  
Capacidades.
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têm o Banco Mundial e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 

3.1.3.1.7. Problemas estruturais

O  PNUMA sofre  de  problemas  estruturais  desde  o  início  da  sua  criação,  

possuindo características vindas de um sistema internacional pós-colonial e da divisão  

entre o Norte e o Sul, que tem prejudicado o trabalho de muitas agências das Nações  

Unidas.

A divergência de prioridades entre Norte e Sul, são conhecidas e salientadas nos  

encontros  do  Conselho  Administrativo.  Por  um  lado,  temos  os  países  em  vias  de  

desenvolvimento (G-77 e China) que clamam pelos seus direitos ao desenvolvimento  

económico e pela responsabilidade dos países do Norte pela poluição global. Os países  

desenvolvidos, por sua vez, dizem que o direito ao desenvolvimento não inclui o direito  

a poluir e que os países em vias de desenvolvimento não devem repetir os erros dos  

países  ricos,  que  não  viram  a  deterioração  do  meio  ambiente  global  e  as  

interdependências ecológicas, que só foram compreendidas muito depois da revolução  

industrial. 

Os  países  desenvolvidos  visam  cooperar  com  os  países  em  vias  de  

desenvolvimento  no  que  toca  a  criar  soluções  de  problemas  que  não  podem  ser  

resolvidos dentro da sua jurisdição. O PNUMA não pode seguir apenas os interesses dos  

países do Sul, ou então não poderia contar com o apoio dos países do Norte nas suas  

actividades. O problema estrutural requer que o PNUMA faça a governança ambiental  

conciliando os países em vias de desenvolvimento com a satisfação das expectativas dos  

países industrializados.

O problema estrutural da governança internacional do meio ambiente é que esses  

factores restringem a margem de manobra do Secretariado e obrigam a agir com cautela,  

ao mesmo tempo que criam oportunidades de administrar as suas prioridades de acordo  

com as suas próprias preferências e comparar idealmente as vantagens das suas acções 51.

3.1.3.1.8. Política

O  PNUMA,  enquanto  mero  programa  sob  os  auspícios  do  ONU,  tem  uma  

51 BAUER, Steffen -  The Catalytic Conscience UNEP's Secretariat  and the Quest  for Effective  
International Governance . Global Governance Working Paper, Nº 27, 2007. www.glogov.org
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posição peculiar dentro do sistema das Nações Unidas. Por um lado, é designado como  

a única agência para todas as políticas ambientais, enquanto que se o compararmos com  

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) vemos que este está  

rodeado por uma série de agências com mandatos relacionados com o desenvolvimento;  

por outro lado, é uma entidade pequena, com autoridade formalmente limitada e com  

escassos recursos. Torna-se claro que o PNUMA não tem como cumprir o seu mandato  

numa  área  onde  a  política  é  fragmentada  e  onde  a  actividade  de  outras  agências  

influencia o curso da governança global do meio ambiente.

Os  constrangimentos  do  PNUMA exercem forças  ainda  sobre  o  conceito  de  

desenvolvimento sustentável, pois não é claro até que ponto o meio ambiente exerce  

influência nessa matéria. Em 1987 com a Comissão de Brundtland, em 1992 na Cimeira  

da Terra, e em 2002 na Cimeira de Joanesburgo, ficou clara a existência de um forte  

distanciamento entre  as  competências das  agências ambientais  e  as  das agências  de  

desenvolvimento. Para além disso, o Conselho Administrativo do PNUMA participou  

na Agenda 21, mesmo sem estar preparado para tal desafio.

O PNUMA sofreu fortes mudanças no seu papel na governança global ambiental  

com a criação da CDS e do Fundo Global para o Meio Ambiente; as actividades dos  

programas chocam muitas vezes com as de outras agências de desenvolvimento, como  

as do PNUD e as do Banco Mundial; a adopção de outras convenções tirou do domínio  

do  PNUMA áreas  que  antes  eram  da  sua  competência,  tais  como  ocorreu  com  a  

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas e com a Convenção  

das  Nações  Unidas  sobre  o  Combate  à  Desertificação,  que  são  administrados  por  

secretariados  independentes  das  Nações  Unidas;  a  emergência  de  novos  actores,  a  

intervirem no campo de trabalho do PNUMA, diminuiu ainda mais a sua posição dentro  

da ONU. 

O PNUMA ainda tem parte da implementação dos Objectivos do Milénio 52 e do 

Plano de Joanesburgo. O seu Secretariado ainda intervém em domínios políticos que  

pertencem a outras agências, tais como desenvolvimento sócio-económico, educação e  

52 Em 2000,  durante  a  assembleia  geral  da ONU,  189 chefes  de Estado e de Governo assinaram a  
Declaração do Milénio que levou à formulação de oito objectivos de desenvolvimento específicos, a  
alcançar  até  2015 que  são:  reduzir  para  metade  a  pobreza  extrema  e  a  fome;  alcançar  o  ensino  
primário universal; promover a igualdade entre os géneros; reduzir em 2/3 a mortalidade de crianças;  
reduzir em 3/4 a taxa de mortalidade materna; combater a SIDA, a malária e outras doenças; garantir a  
sustentabilidade ambiental; e criar uma parceria mundial para o desenvolvimento.
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saúde. 

3.1.3.1.9. Contribuições

O PNUMA tem conseguido  sucessos  na  contribuição  para  a  criação  de  leis  

ambientais. Já na década de setenta estimulou acordos regionais e internacionais sobre o  

controle da poluição marinha. Uma das suas maiores contribuições foi o Programa dos  

Mares Regionais que juntou vários programas e Planos de Acção 53. 

O  PNUMA  oferece  também  serviços  de  secretariado  a  seis  dos  dezoito  

Programas dos Mares Regionais existentes 54.

No progressivo desenvolvimento do direito internacional ambiental, o PNUMA  

incentivou as negociações internacionais com vista à conclusão de acordos ambientais  

multilaterais, tais como: a Convenção de Viena para a Protecção da Camada de Ozono  

de  1985  (Convenção  de  Viena);  o  Protocolo  de  Montreal  sobre  Substâncias  que  

Empobrecem a Camada de Ozono de 1987 (Protocolo de Montreal); a Convenção da  

Basileia sobre o Controle dos Movimentos Transfronteiriços dos Resíduos Perigosos e  

sua Eliminação de 1989 (Convenção da Basileia); a Convenção de Roterdão Relativa ao  

Procedimento  de  Prévia  Informação  e  Consentimento  para  Determinados  Produtos  

Químicos e Pesticidas Perigosos no Comércio Internacional de 1998 (Convenção de  

Roterdão);  por  fim,  a  Convenção  sobre  Conservação  das  Espécies  Migratórias  

Selvagens de 1979 (Convenção de Bonn).

O PNUMA também iniciou a  preparação da Convenção sobre a  Diversidade  

Biológica (CBD) de 1992; em conjunto com a Organização Meteorológica Mundial,  

patrocinou  o  Painel  Internacional  sobre  as  Alterações  Climáticas  (IPCC)  para  a  

negociação do regime do clima, que culminou na adopção da Convenção Quadro das  

Nações  Unidas  Sobre  Alterações  Climáticas  em  1992 55;  e  também  deu  apoio  à 

conclusão da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação nos Países  

Afectados  por  Seca  Grave  e/ou  Desertificação  particularmente  na  África  de  1994  

(Convenção de Combate à Desertificação).

53 O conselho do PNUMA estabeleceu um programa regional dos mares em 1974 que produziu cerca de  
40 acordos que cobrem 10 mares regionais.

54 DESAI, Bharat H.  UNEP: A Global Environmental Authority?  Environmental  Policy and Law  
Press,  German Development Institute,  Bonn,  Germany, 2006. Published by Cambridge University  
Press, New York, 2007.

55  United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC.
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O  PNUMA tem  um  papel  significante  na  administração  de  cinco  acordos  

ambientais  multilaterais  aos  quais  presta  serviços  de  secretariado,  e  que  são  os  

seguintes: a Convenção de Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Extinção  

de  1973  (CITIES)56;  a  Convenção  sobre  Conservação  das  Espécies  Migratórias  

Selvagens de 1979; a Convenção de Viena; o Protocolo de Montreal; a Convenção da  

Basileia; e a Convenção sobre a Diversidade Biológica.

Como vimos  o  PNUMA alcançou  grandes  objectivos,  mas  também enfrenta  

enormes  dificuldades.  Em  meados  dos  anos  noventa,  houve  consenso  de  que  esta  

instituição estava a enfrentar uma crise. Assim sendo, em 1997, numa Sessão Especial  

da  Assembleia  Geral  para  rever  a  implementação  da  Agenda  21,  os  governos  da  

Alemanha, Brasil, África do Sul e Singapura submeteram a esta uma declaração, que  

propunha a reforma do PNUMA e o reforço enquanto consciência ambiental a nível  

mundial,  assim  como  para  o  estabelecimento  de  uma  organização  central  do  meio  

ambiente  dentro  da  ONU57.  Porém,  esta  declaração  não  foi  recebida  com  grande  

entusiasmo, pois só se concluiu que era necessário revitalizar o PNUMA, dando-lhe um  

papel mais forte e garantindo-lhe um financiamento adequado.

Em 1997, Kofi Annan tentou dar prioridade ao PNUMA no sentido de assegurar  

o estatuto, reforço e os recursos necessários para que funcionasse efectivamente como  

uma agência para o meio ambiente a nível mundial. Depois de muitas promessas de  

vários governos em prover o PNUMA com os meios necessários para efectivar as suas  

atribuições, foi adoptada a Declaração de Nairobi, nesse mesmo ano, 58 que proclamava 

que o PNUMA devia ter autoridade ambiental a nível global.

É notável que existe uma recente tendência de observância às preocupações com  

o meio ambiente dentro da ONU, o que pode ser visto com a criação de novos órgãos  

com responsabilidades com o meio ambiente dentro da ONU, tal como a CDS que tem  

contribuído para a diluição do mandato do PNUMA 59.

3.1.3.1.10. Financiamento

Os custos administrativos do PNUMA são cobertos pelo Orçamento Regular da  

56  Convention on International Trade in Endangered Species.
57 Terminação original em inglês denominada “Joint Declaration 1997”.
58 Declaração de Nairobi sobre o Papel e Mandato do PNUMA, adoptada em 1997.
59 DESAI, Bharat H. -  Revitalizing International Environmental Institutions: The UN Task Force  

Report and Beyond, 40 Indian Journal of International Law, 2000.
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ONU,  as  despesas  adicionais  são  cobertas  pelo  GEF  e  também  compreende  

contribuições voluntárias irrestritas. O  financiamento do PNUMA não é estável nem 

previsível, o que impede que seu mandato seja cumprido de forma satisfatória. O GEF e  

o sector privado deveriam desempenhar papéis mais relevantes no financiamento do  

PNUMA.

O Orçamento Regular  das  Nações Unidas  para  o  PNUMA gira em torno de  

US$9 milhões por biénio. Também recebe contribuições voluntárias.  O seu orçamento  

anual consiste em US$ 60 a 70 milhões. Este orçamento é duas ou três vezes menor que  

o orçamento de grandes ONGs internacionais. O Greenpeace, por exemplo, administra  

um orçamento de mais de US$ 190 milhões anual, o World Wide Fund For Nature  

(WWF) tem mais de US$ 220 milhões e a União Internacional para a Conservação da  

Natureza (IUCN) mais de US$ 90 milhões 60.

3.1.3.2. A Comissão de Desenvolvimento Sustentável (CDS)

Em 1992, realizou-se a Conferência do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e  

Desenvolvimento61,  que culminou em recomendações sobre os arranjos institucionais  

internacionais. No mesmo ano, a Assembleia Geral 62 requisitou ao ECOSOC a criação 

de  uma  comissão  para  efectivar  tais  propostas,  bem  como  melhorar  a  cooperação  

internacional  e  racionalizar  a  capacidade  de  decisão  intergovernamental  para  a  

integração da Agenda 21 a nível nacional, regional e internacional. Assim a Comissão  

de Desenvolvimento Sustentável foi oficialmente estabelecida por decisão do Conselho  

de Segurança em 199363.

3.1.3.2.1. Composição

A CDS é um órgão subsidiário do ECOSOC, composto por 53 membros 64 com 

60 Yearbook of International Environmental NGOs - Co-operation on Environment and Development,  
2002/2003,   FNI PROJECTS. http://www.fni.no

61 A Conferência  das  Nações  Unidas  para  o  Meio  Ambiente  e  o  Desenvolvimento  (CNUMAD)  é  
também chamada de ECO-92, Rio-92, Cúpula ou Cimeira da Terra, realizou-se entre 3 e 14 de junho  
de 1992 no Rio de Janeiro. 

62 Resolução 47/191 de 22 de Dezembro de 1992 - Institutional arrangements to follow up the United  
Nations Conference on Environment and Development, A/RES/47/191, 29 January 1993.

63 Decisão do Conselho de  Segurança  1993/207 -  Establishment  of  the Commission on Sustainable  
Development, E/1993/207, 12 February 1993.

64 Os membros são eleitos pelo ECOSOC entre os Estados-Membros das Nações Unidas e suas agências  
especializadas. 

http://www.fni.no/
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respeito  pela  lógica  de  grupos  regionais65,  eleitos  por  três  anos,  que  se  encontram 

anualmente  por  um  período  de  duas  a  três  semanas.  As  sessões  contam  com  a  

participação de especialistas técnicos e com organizações da sociedade civil, a fim de  

debaterem os interesses em causa relacionados com as questões ambientais. A Comissão  

de  Desenvolvimento  Sustentável  responde  perante  o  ECOSOC  e,  através  deste,  

responde perante o Segundo Comité da Assembleia Geral. 

3.1.3.2.2. Objectivos e funções

Inicialmente  a  CDS  tinha  por  missão  duas  funções:  a  primeira  era  a  de  

monitorizar  a  implementação da Agenda  21;  a  segunda tinha o papel  de facilitar  a  

integração do meio ambiente e desenvolvimento dentro do sistema das Nações Unidas e  

entre  os  diversos  governos.  Na  verdade  esse  papel  pertence,  desde  o  princípio,  ao  

PNUMA que acabou por se ver esvaziado numa das suas funções. A CDS não tem  

poderes de execução nem de sanção. 

Criaram-se expectativas de que a CDS se tornaria no órgão que encorajaria os  

Estados a assumirem um compromisso com o meio ambiente e com o desenvolvimento  

sustentável, no entanto, é extremamente duvidoso de que este órgão concretize essas  

expectativas de reforma de um novo órgão dentro das Nações Unidas, pois é fraco desde  

a sua constituição e tem pouco impacto fora da ONU, e mesmo dentro desta, também é  

muito limitada a sua actuação.

A par  das  recomendações  da  Assembleia  Geral,  a  CDS  é  responsável  pelo  

processo de implementação da Agenda 21 e das actividades relacionadas com o meio  

ambiente e desenvolvimento sustentável através do sistema das Nações Unidas. 

A  CDS  tem  diversas  funções,  como  sejam:  considera  a  informação  

proporcionada  pelos  governos  acerca  do  processo  de  implementação  dos  

comprometimentos  contidos  na  Agenda  21,  incluindo  aqueles  relacionados  com  os  

recursos financeiros e  transferência de tecnologia; revê e monitoriza regularmente o  

objectivo de atingir  0.7% do produto interno bruto dos países desenvolvidos para a  

assistência  ao  desenvolvimento;  estuda,  de  forma  regular,  os  mecanismos  de  

financiamento;  recebe  e  analisa  as  informações  dadas  pelas  organizações  não-

65 África com 13 membros, Ásia com 11, América Latina e Caraíba 10, Europa de Leste tem 6 membros  
e a Europa Ocidental com 13 membros.
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governamentais competentes,  incluindo cientistas e o sector privado, no contexto da  

implementação da Agenda 21; visa aumentar o diálogo dentro da estrutura das Nações  

Unidas com organizações não governamentais e o sector independente, incluindo outras  

entidades fora do sistema das Nações Unidas; considera a informação relevante quanto  

a implementação das convenções ambientais; proporciona recomendações à Assembleia  

Geral, através do ECOSOC, sobre temas relacionados com a implementação da Agenda  

21; leva em consideração os resultados das revisões conduzidas periodicamente pelo  

Secretario-Geral acerca de todas as recomendações feitas na Conferência do Rio de  

Janeiro sobre os  programas de desenvolvimento de capacidades;  estuda as redes  de  

informação e outros mecanismos de integração do ambiente e desenvolvimento a nível  

regional e local66. 

Podemos dizer que as actividades principais estão relacionadas com a vigília e  

avaliação  do  cumprimento  dos  acordos  alcançado  na  Cimeira  do  Rio,  isto  é:  

coordenação de esforços com outras agências e órgãos da ONU que lidam com matérias  

relacionadas  com o meio ambiente e  desenvolvimento;  motivação e mobilização da  

sociedade  civil,  governantes,  empresas  e  organizações  não  governamentais  sobre  a  

necessidade de mudança nos comportamentos dos agentes e de construção de parcerias.

Existem várias  críticas  pelo  facto  de  não  haver  uma distinção  clara  entre  o  

mandato e responsabilidades do CDS e do PNUMA, que no fundo, são as instituições  

centrais do meio ambiente dentro do sistema das Nações Unidas. A criação da CDS  

contribuiu para diluir  a  autoridade do PNUMA na área da cooperação internacional  

ambiental67.

3.1.3.2.3. Problemas estruturais

A CDS sofre de algumas insuficiências, logo não tem conseguido realizar o seu  

papel, nem atingir resultados concretos, pois o seu impacto tem sido muito limitado. 

Consequentemente as críticas tendem a aumentar, pois a CDS tem atribuições  

muito vastas. Os objectivos da Agenda 21 dificultaram ainda mais a definição dessas  

66 CARPENTER, Chad -  Strengthening International  Environmental  Governance by Reforming  
Existing  United  Nations  Bodies  –  International  Environmental  Governance  (Gaps  and  
Weakness, Proposals for Reform) . Working Paper, UNU-IAS (United Nations University, Institute  
of Advanced Studies), Tokyo, 2002.

67 DESAI, Bharat H. -  Revitalizing International Environmental Institutions: The UN Task Force  
Report and Beyond. 40 Indian Journal of International Law, 2000.
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atribuições, dando origem a competências tão diversas, que leva a que muitas das suas  

recomendações  não  sejam  específicas,  e  por  conseguinte,  conduzam  a  

desentendimentos e problemas.

O campo de trabalho da CDS é demasiado extenso, implicando dificuldades em  

dar  grande valor  a  qualquer  discussão.  Para além disso,  em muitos dos  debates,  as  

questões colocadas já  foram abordadas anteriormente,  como ocorre com o chamado  

“efeito engodo” que considera questões sectoriais que já foram tratadas por especialistas  

de modo mais pormenorizado. Isto pode dar origem a existência de conflitos com outras  

decisões internacionais.

A CDS acaba por fazer aumentar a fragmentação, levando a um efeito oposto às  

preocupações  relacionadas  com  o  desenvolvimento  sustentável,  consequentemente  

ocorre a marginalização dos países em vias de desenvolvimento. Outra dificuldade de  

que sofre é a de manter o seu perfil de liderança, pois tem baixa colocação na hierarquia  

internacional enquanto órgão subsidiário do ECOSOC.

A matéria  ambiental  é  apenas  uma parte  do mandato da CDS dentro de um  

mandato mais largo que é o desenvolvimento sustentável.  Ainda assim concentra-se  

demasiado na componente ambiental,  diminuindo a atenção em relação ao elemento  

principal de desenvolvimento, o que mais uma vez, leva a marginalização dos países em  

vias de desenvolvimento.  Esse objectivo conduz à sobreposição entre  o mandato da  

CDS e do PNUMA, tornando-os muitas vezes, competidores.

3.1.3.2.4. Contribuições

O maior sucesso da CDS diz respeito ao engajamento da sociedade civil - tem  

mais de mil ONGs acreditadas. Os diálogos proporcionados nas sessões da CDS têm  

acolhido uma nova abordagem, tentando originar um diálogo de acção orientada entre  

governos  e  grupos  de  um  determinado  sector  (como  agricultura  ou  industria),  

identificando políticas futuras e acções que irão contribuir para o avanço dos objectivos  

do  desenvolvimento  sustentável.  Para  além  disso,  a  CDS  e  o  processo  de  

implementação  da  Agenda  21  tem  contribuído  para  legitimar  o  envolvimento  dos  

actores não-governamentais a nível nacional em muitos países. 

Outros sucessos incluem também: a introdução de relatórios nacionais no âmbito  

de trabalho da CDS e a iniciação de programas integrados; o estabelecimento de um  
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Painel  Intergovernamental  sobre  Florestas;  a  introdução  de  um  novo  processo  de  

discussão sobre oceanos na Assembleia Geral; no Rio+5 foi acordado a discussão, entre  

períodos de dois anos, sobre o tema da energia que não está incluído nos capítulos da  

Agenda  21;  desenvolveu  um  Programa  de  Trabalho  Internacional  em  Turismo  

Sustentável68; e organizou um grupo de multi-interessados em agricultura sustentável e  

desenvolvimento rural.

A Comissão tem desempenhado um papel fundamental na área da mobilização  

de esforços em torno da necessidade de alterar hábitos de consumo e de produção em  

nome do desenvolvimento sustentável. Esta lógica permite poupar dinheiro e proteger o  

ambiente  através  da  conservação  dos  recursos  naturais  e  da  redução  da  poluição,  

contribuindo  directamente  para  garantir  a  sustentabilidade  do  planeta  e  a  sua  

preservação para as gerações futuras.

3.1.3.2.5. Financiamento

O financiamento da CDS é feito através do Conselho Económico e Social das  

Nações Unidas, da qual como vimos, é um órgão subsidiário. O ECOSOC, por sua vez,  

é sustentado pelo orçamento da ONU, ou seja, é alimentado pelas contribuições dos  

Estados; para além disso, a CDS pode receber doações de entidades públicas e privadas  

para levar a cabo os seus planos de acção69.

Quanto às actividades, há a Partenerships Fair (Feira de Parcerias) que faz parte  

da  programação  oficial  e  possibilita  a  formação  de  parcerias  de  desenvolvimento  

sustentável  através  da  criação  de  redes,  da identificação  de  parceiros  e  da troca de  

experiências  entre  populações  locais,  empresas  privadas,  governos,  organizações  

internacionais e organizações não governamentais.

3.1.3.3. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

O PNUD foi criado em 1965, tinha como objectivo inicial coordenar o Programa  

das Nações Unidas de Assistência Técnica de 1949 e o Fundo Especial  das Nações  

Unidas de 1958; em 1971 os dois órgãos unificaram-se sob a denominação de Programa  

das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

68 Original em inglês: International Work Programme on Sustainable Tourism.
69 Esclarecido por Carla Amado Gomes,  Professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
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3.1.3.3.1. Composição

O Conselho  Administrativo  do  PNUD é  composto  por  representantes  de  36  

países que actuam de acordo com um sistema rotativo.  Nos escritórios nacionais,  o  

representante  do  PNUD normalmente  acumula  o  cargo  de  coordenador-residente  da  

ONU no  país,  que  gere  as  actividades  de  desenvolvimento  das  agências,  fundos  e  

programas da equipa da ONU no País70. 

Através dessa coordenação, o PNUD busca garantir que os recursos da ONU e  

dos  seus  projectos  sejam  usados  de  forma  eficaz,  além  de  auxiliar  o  governo,  a  

sociedade civil e os parceiros do sector privado a alcançarem as metas dos Objectivos  

de Desenvolvimento do Milénio. Quem comanda a rede de 166 agências do PNUD ao  

redor do mundo é o administrador do PNUD e cada gestão do órgão tem um período de  

cinco anos de duração71.

3.1.3.3.2. Objectivos e funções

O PNUD tem como objectivo primordial ajudar a ONU a tornar-se uma força  

poderosa e coesa para o desenvolvimento humano sustentável. Para além disso também  

orienta os seus recursos para a erradicação da pobreza, protecção ambiental, promoção  

de melhores condições de vida e de emprego; visa o progresso económico, social e da  

saúde;  foca-se  na  participação  das  mulheres;  reforça  a  cooperação  internacional,  a  

cultura,  a  educação,  o  respeito  universal  aos  direitos  humanos  e  suas  liberdades  

fundamentais sem distinção de raça, sexo, língua e religião. Por último foi criado ainda  

com a missão de unificar as operações de ajuda ao desenvolvimento já existentes.

Trata-se de um programa de assistência técnica que oferece condições para que  

os verdadeiros investimentos para o desenvolvimento possam ser realizados. Por esta  

razão, as acções do PNUD restringem-se aos chamados pré-investimentos, ou seja, o  

PNUD não executa os seus programas, mas financia, coordena e avalia os projectos que  

serão executados por terceiros.

3.1.3.3.3. Problemas estruturais

70 UN Country Team.
71 Actualmente o cargo é ocupado desde 2005 por Kemal Dervis, que acumula também o cargo de Sub-

Secretário-Geral da ONU.
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O PNUD tem uma série  de  boas  políticas  dentro  da  sua  missão  demasiado  

ampla. Tem a obrigação de responder a pedidos de assistência de todos os governos de  

todos os países em relação a diversos sectores. Acontece que existe falta de orientação  

nas operações do PNUD, que possui recursos humanos e financeiros inadequados para  

desenvolver suas competências e adquirir  assim um papel  mais forte e decisivo por  

parte dos doadores72.

3.1.3.3.4. Contribuições

O PNUD fornece um enquadramento de assistência técnica,  estando também  

encarregado da gestão de vários Fundos e Programas especiais das Nações Unidas, tais  

como o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher 73, o Fundo das 

Medidas Especiais para os Países Menos Avançados e o Programa dos Voluntários das  

Nações Unidas que trabalham nos Países Menos Avançados. 

A Cimeira do Milénio trouxe para todo o sistema uma série de novos objectivos,  

tão necessários quanto ambiciosos,  os chamados Objectivos de Desenvolvimento do  

Milénio. Entre todos, o objectivo geral de redução dos que sofrem de pobreza extrema –  

com a meta de 2015 como pano de fundo – é o mais multifacetado de todos, mas os  

líderes mundiais também referiram a redução da fome, dos afectados pelas doenças, dos  

analfabetos, da degradação ambiental e da discriminação contra as mulheres, nos quais  

o PNUD está envolvido.

3.1.3.3.5. Financiamento

Os recursos do PNUD provêm de diversos locais: sejam de doações; de fundos  

para  causas  específicas,  como  educação  e  saúde;  e  de  verbas  dos  governos  que  

financiam actividades da agência da ONU nos mais de 160 países em que esta está  

presente,  com a missão de apoiar  programas sobre desenvolvimento de capacidades  

para  atingir  os  Objectivos  de  Desenvolvimento  do  Milénio  e  outros  objectivos  

acordados internacionalmente. 

72 ENGBERG-PEDERSEN,  Poul;  HVASHØJ  JØRGENSEN,  Claus  -  UNDP  and  Global 
Environmental Problems: The Need for Capacity Development at Country Level.  Green Globe 
Yearbook of International Co-operation on Environment and Development, 1997.

73 O Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM) foi criado em 1976 como  
resposta às demandas das organizações de mulheres presentes na Primeira Conferência Mundial das  
Nações Unidas sobre a Mulher, que se realizou na Cidade do México, em 1975.
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O  PNUD  utiliza-se  ainda  de  co-financiamentos  de  terceiros  -  instituições  

financeiras  internacionais  ou  entidades  privadas  -  além  de  actuar  como  agência  

executora do Fundo Global do Meio Ambiente e Fundo Multilateral do Protocolo de  

Montreal.

Os projectos dividem-se em modalidades de execução nacional e de execução  

directa.  Nos  projectos  de  execução nacional  é  feito  um acordo  operacional  entre  o  

PNUD e o governo que assume a responsabilidade pela formulação, administração e  

cumprimento  dos  objectivos  e  resultados  dos  projectos,  fornecendo  informações  

confiáveis e oportunas sobre os avanços na sua implementação. Os governos podem  

solicitar o apoio do PNUD em temas substantivos, operacionais e/ou financeiros. Na  

modalidade  de  execução directa,  o  PNUD administra  e  executa  o  projecto,  ficando  

responsável por alcançar os objectivos, monitorizar e avaliar os resultados 74.

3.1.3.4. O Fórum Global de Ministros do Meio Ambiente (GMEF)

As preocupações acerca da fragmentação institucional foram o tema da Cimeira  

Mundial Sobre Desenvolvimento Sustentável de Joanesburgo em 2002. Em resposta, os  

governos criaram novas instituições para lidar com o problema 75. A Assembleia Geral, 

solicitada pelo Secretário-Geral com o objectivo de reforçar o PNUMA, estabeleceu o  

Fórum Global de Ministros do Meio Ambiente 76 vinculado à instituição, assegurando 

suportes adequados e recursos financeiros previsíveis. Na primeira reunião, realizada  

em Malmö,  Suécia,  em  2000,  o  GMEF  sublinhou  a  importância  de  uma  estrutura  

institucional forte para a governação do meio ambiente internacional e para um papel  

mais activo do PNUMA com base financeira mais alargada e previsível.

74 A colaboração  entre  Portugal  e  o  PNUD desenvolve-se,  essencialmente  através  de  contribuições  
voluntárias; de um Trust Fund; e da contratação de Jovens Profissionais - Junior Professional Officers,  
designados por JPO. Entre 1990 e 1994 a contribuição portuguesa para o PNUD foi de 600 mil USD,  
tendo ascendido, a partir de 1999, a 1,6 milhões anuais. O Trust Fund surgiu na sequência de um  
Acordo  entre  o  PNUD  e  o  Governo  Português  celebrado  em  Fevereiro  de  1992,  com vista  ao  
financiamento de actividades e programas do PNUD especificamente vocacionados para a promoção  
do  desenvolvimento  dos  PALOP.  Os  sectores  de  intervenção  do  Trust  Fund,  são:  actividades  de  
educação,  formação  e  investigação;  actividades  de  coordenação  de  ajudas;  realização  de  estudos  
prospectivos de longo prazo e projectos de desenvolvimento do sector privado; projectos de melhoria  
da gestão macro-económica.

75 CHARNOVITZ,  S.  -  A  World  Environment  Organization.  International  Environmental  
Governance (Gaps and Weaknesses, Proposals for Reform),  Working Paper, UNU-IAS (United 
Nations University, Institute of Advanced Studies), Tokyo, 2002.

76 Global Ministerial Environmental Forum – GMEF. Resolução da Assembleia Geral 53/242.
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3.1.3.5. Grupo de Gestão Ambiental (EMG)

O Grupo de Gestão Ambiental (Environmental Management Group  - EMG) foi 

criado em 1999, sob a mesma resolução que criou o GMEF 77, também proposto pelo 

Secretário-Geral, com o intuito de ser o fórum dentro do sistema das Nações Unidas,  

com vista a colaboração e coordenação política entre as agências que trabalham para o  

meio  ambiente  e  para  os  assentamentos  humanos.  O  Grupo  é  composto  por  44  

membros, encontrando-se, entre eles, organizações governamentais, secretariados das  

convenções e instituições do Sistema Bretton Woods.

3.1.4. Órgãos dos Tratados

Desde  a  década  de  70  têm  sido  concluídos  inúmeros  acordos  ambientais  

multilaterais  em diversas  áreas,  como por  exemplo,  oceanos,  atmosfera,  natureza  e  

actividade piscatória. Estes acordos, por sua vez, possuem arranjos institucionais, onde  

há uma Conferência de Partes (Conference of the Parties – COP) ou encontro de partes 

(Meeting of the Parties – MOP), com poderes de decisão, um secretariado e órgãos  

subsidiários  especializados 78.  Essas  instituições  são  denominadas  “instituições  

autónomas”  no  sentido  de  que  não  são  organizações  governamentais,  mas  possuem  

poder de criação de normas e mecanismos de observância.

3.1.4.1. Secretariado das Convenções

Todas as convenções ambientais internacionais dispõem de um secretariado, que  

organiza a conferência de partes, recebe inscrições de participação e é responsável pela  

gestão  administrativa.  O secretariado  de  cada  acordo  é  estabelecido  como novo  ou  

filiado com um órgão pré-existente dentro da ONU.

O secretariado de uma convenção pode ser definido como um tipo específico de  

uma organização internacional estabelecido pelas partes para assistir no preenchimento  

dos objectivos dos tratados. Essas organizações não são instrumentos passivos nas mãos  

77 Resolução da Assembleia Geral 53/242 de 28 Julho de 1999.
78 Para detalhes sobre os arranjos institucionais, CHURCHILL, R. R.; ULFSTEIN G. -  Autonomous 

Institutional  Arrangements  in  Multilateral  Environmental  Agreements:  A  Little-Noticed  
Phenomenon in International Law. 94 American Journal of International Law, 2000. ROBEN V.,  
Institutional Developments under Modern International Environmental Agreements.  Max Plank 
Yearbook of United Nations Law, 2000.
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das partes (normalmente os governos), mas sim, agentes que interferem activamente 79.

A qualidade de actor está tipificada, normalmente, nos executivos que estão no  

topo da organização, como ocorre no caso do Secretário-Geral da ONU. De qualquer  

modo a capacidade para a acção colectiva está condicionada aos recursos, à estrutura  

interna, aos objectivos partilhados e ao compromisso do pessoal. 

Os  secretariados  dos  tratados  são  um  grupo  específico  de  organizações  

internacionais. Mais precisamente, são burocracias internacionais que na generalidade  

têm efeitos cognitivos, normativos e executivos. Porém, os secretariados dos tratados  

têm  uma  natureza  mais  limitada,  que  identificamos  como  “intermediários  de  

conhecimentos” e/ou “facilitadores de negociações” 80. 

3.1.4.1.1. Influência cognitiva

Com influência cognitiva queremos dizer secretariados dos tratados enquanto  

intermediários de conhecimento, pois podem influenciar o comportamento dos actores  

políticos, mudando os seus conhecimentos e crenças através da síntese de descobertas  

científicas  e  da  distribuição  do  conhecimento  aos  interessados,  que  vão  desde  os  

governos nacionais a cidadãos comuns, por isso podemos afirmar que têm uma grande  

influência na criação e na efectividade das instituições internacionais. Os secretariados  

estão  envolvidos  na  sintetização,  disseminação  e  algumas  vezes  na  geração  de  

conhecimentos. A administração da informação é o papel central dos secretariados ao  

serviço da conferência de partes e de órgãos subsidiários, incluindo peritos e cientistas a  

um nível diferente do político, mas onde a informação é trazida até eles.  

3.1.4.1.2. Influência normativa 

Os  secretariados  dos  tratados,  enquanto  facilitadores  de  negociações,  podem  

influenciar o processo político através da criação, apoio e moldagem do processo de  

negociação  utilizando  meios  como  a  cooperação.  Podem  iniciar  conferências  e  

introduzir novos tópicos às partes, estão envolvidos na implementação dos tratados dos  

quais  fizeram  parte  durante  as  negociações  e  exercem  grande  influência  mesmo  

79 BAUER, S.; BUSH, Per Olof; SIEBENHUNER, Bernd - Administering International Governance:  
What  Role  for  Treaty  Secretariats?  Global  Governance  Working  Paper.  Nº29,  2007.  
www.glogov.org

80 Expressão original em inglês knowledge-brokers and/or negotiation-facilitators .
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naqueles que não tenham sido partes durante as fases iniciais. Exercem um papel crucial  

nas negociações que envolvam diferentes áreas de uma questão específica, conseguem  

barganha  em  processos  e  colaboram  fazendo  um  plano  geral.  Mesmo  com  a  

predominância de soft law nos tratados ambientais, há respeito pelas normas, o que pode  

ser visto no comportamento por parte dos Estados. 

Podemos afirmar  que os  secretariados dos  tratados estão numa posição onde  

podem contribuir para a vida comum no que diz respeito aos tratados sobre o meio  

ambiente e exercem influência sobre o comportamento dos actores que interagem no  

Direito  Internacional  Ambiental.  A  liderança  dos  secretariados  nas  negociações  

internacionais repercute efeitos na sua respectiva implementação e institucionalização.

3.1.4.1.3. Estrutura

A  maioria  dos  tratados  ambientais  focam  problemas  específicos,  como  a  

poluição marinha, a perda da biodiversidade, a degradação da camada de ozono, etc.  

Porém,  os  secretariados  precisam  de  lidar  com  realidades  que  abordam  diferentes  

problemas, o que significa um desafio. Espera-se que os secretariados demonstrem os  

efeitos de qualquer tipo de problema estrutural que lhes seja colocado.

Vamos  agora  demonstrar  alguns  problemas  estruturais  relativos  a  certas  

matérias. 

Primeiro o custo da acção pública e a regulamentação exigida para uma solução.  

O custo é determinado pelos factores políticos, económicos e sociais para solucionar o  

problema  e  os  custos  políticos,  económicos  e  sociais  da  inércia.  Muitos  governos  

tentarão retrair os poderes dos secretariados porque consideram que os seus custos são  

demasiado elevados. Tal ocorre no caso das alterações climáticas, os governos acham  

que os custos de implementação são mais elevados do que os benefícios trazidos pela  

redução da emissão dos gases nocivos.

Em  segundo  lugar,  quanto  maior  for  o  silêncio  sobre  uma  questão  num  

determinado  país,  é  mais  provável  que  os  governos  retenham  a  influência  dos  

secretariados dos tratados. A proeminência do problema está relacionada, entre outras  

coisas, com a demora entre as causas e os efeitos visíveis. Se houver alguma relação  

entre a perda gradual da biodiversidade e os efeitos sentidos no ecossistema, a questão  

não será recebida pelos governos com a maior prioridade, logo estarão menos relutantes  
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em delegar tais poderes a um secretariado.

3.1.4.1.4. Autoridade

A autoridade de um secretariado está relacionada com os meios de que dispõe  

para agir em nome próprio, ou seja, de acordo com os poderes dados pelos Estados a um  

secretariado de uma convenção. A autoridade pode ser entendida com a função que  

permite  implementar  a  sua  vontade  sem  vir  a  sofrer  sanções,  pois  as  partes  

voluntariamente aderiram a ele. 

Os  secretariados  dos  tratados  ambientais  servem especificamente  os  regimes  

para  os  quais  foram  criados,  possuindo  conhecimentos  de  categorias  várias,  como  

técnica,  científica,  administrativa,  procedimental,  normativa  e  diplomática.  Os  

secretariados controlam a fluência de informação entre outros secretariados, partes e  

interessados e desenvolvem diferentes culturas organizacionais. Assim, os secretariados  

podem ser considerados actores internacionais, ainda que tenha menor significado que  

os Estados. 

3.1.4.1.5. Organização

Os secretariados  diferem de  acordo com a sua  cultura  organizacional,  que  é  

definida com suposições básicas geralmente partilhadas na organização, que por sua vez  

resulta de uma aprendizagem precedente. Entre os muitos factores que são relevantes  

para  a  organização  de  um secretariado,  iremos  citar  o  procedimento  de  tomada  de  

decisão e a cultura dos profissionais.

Quanto ao procedimento de decisão, depende de diferentes perspectivas 81. Em 

particular,  os  procedimentos  são  muito  importantes  na  resolução  de  um  conflito  

existente dentro da própria estrutura de um secretariado. De facto hoje observamos que  

a  maneira  como  esses  conflitos  são  resolvidos  é  crucial  para  a  continuação  da  

organização.  Podemos  dizer  que  as  formas  consultivas  usadas  no  procedimento  de  

decisão, para a resolução de um conflito, conduzem a melhores resultados do que outras  

formas de resolução centrais ou exclusivas, que muitas vezes geram novos conflitos ou  

reduzem o compromisso dos empregados. As formas consultivas no processo de decisão  

81 Se fossemos trabalhar aqui os meios formais dos procedimentos de decisão, este estaria enquadrado  
como um elemento estrutural e não da cultura organizacional, todavia nós vamos considerar como as  
decisões são tomadas verdadeiramente, que muitas vezes diferem dos meios formais descritos.
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facilitam o fluxo de informações, onde elas não estão a ser levadas em consideração.

A cultura dos profissionais é importante para exercer influência externa e para  

realizar troca de informações entre os membros. As organizações que contam com uma  

mistura de profissionais de diferentes áreas e que precisam colaborar uns com os outros,  

estão mais bem equipadas para troca de informações entre diferentes matérias do que  

aquelas que são dominadas por uma área de profissionais.

3.1.4.1.6. Liderança

A liderança de um secretariado pode ser definida como a função pela qual os  

seus líderes seguem as actividades da organização. Há uma dimensão externa e interna  

dessa função82. Internamente diz respeito à administração da organização, quanto mais  

forte  for,  maior  será a  coesão e  mais eficiência terão para solucionar as questões  e  

realizar o seu trabalho83. Mais importante para demonstrar a capacidade de liderança, é  

analisar a sua política externa, quanto mais forte for, maior capacidade terá de induzir os  

governos  a  terem  comportamentos  de  modo  a  promover  o  objectivo  global  que  é  

perseguido pelo secretariado. 

O cenário actual que caracteriza o direito ambiental, de contínuo processo de  

negociação, é ultimamente a maior ocupação dos secretariados dos tratados do meio  

ambiente. A liderança de um secretariado está condicionada aos meios que têm à sua  

disposição, sejam eles, materiais, intelectuais ou habilidades pessoais. Quanto maior for  

a quantidade e quanto mais fortes forem os meios à disposição de um secretariado,  

maior probabilidade têm de atingir os seus objectivos. 

Para  além disso,  contam também as  habilidades  pessoais  dos  líderes,  como  

carisma, credibilidade,  integridade,  popularidade e prudência.  Quanto maiores forem  

essas características, mais facilmente conseguirá exercer sua influência, todos esses são  

factores difíceis de analisar especificamente, apesar de, na realidade, terem um peso  

considerável.

Podemos afirmar que uma forte liderança está relacionada positivamente com a  

capacidade dos  secretariados dos  tratados  de  exercerem a  sua influência na política  

82 BAUER, S.; BUSH, Per Olof; SIEBENHUNER, Bernd. Administering International Governance:  
What  Role  for  Treaty  Secretariats?,  Global  Governance  Working  Paper.  Nº29,  2007. 
www.glogov.org

83  Na prática, a liderança interna forte está associada à estilos de liderança, mais ou menos hierárquicos,  
em oposição aos modelos com mais participação.
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internacional, de modo cognitivo e normativo, dentro dos seus respectivos regimes.

3.1.5. Mecanismo de Cooperação Internacional

Algumas  finalidades  sobre  a  matéria  do  meio  ambiente  internacionais  são  

seguidas através da cooperação entre diversos organismos que compõem a comunidade  

internacional e que lidam, de alguma forma, com a matéria ambiental.

3.1.5.1. O Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF)

O Fundo Global para o Meio Ambiente (Global Environment Facility) foi criado 

em 1991 pela comunidade internacional, como mecanismo internacional principal de  

financiamento para projectos e programas que visam a protecção do meio ambiente  

global. 

As agências implementadoras principais  são o Banco Mundial,  o PUND e o  

PNUMA, sendo que outras agências se juntaram ao grupo nos anos subsequentes à sua  

criação84. 

Através  do  GEF,  o  PNUMA apoia  países  no  cumprimento  de  obrigações  

assumidas em convenções ambientais e na criação de capacidades de implementação.  

Desde 2006 que os recursos do GEF têm vindo a aumentar.

Trata-se de uma parceria mundial entre 178 países, instituições internacionais,  

organizações não governamentais e sector privado. O trabalho é realizado com matérias  

ambientais a  nível  global e  com apoios de iniciativas nacionais de desenvolvimento  

sustentável  relacionados  prioritariamente  com as  áreas  da  biodiversidade,  alterações  

climáticas, águas internacionais, degradação dos solos, camada de ozono e poluentes  

orgânicos persistentes.

Na altura em que foi criado em 1991, o GEF tinha por meta operar por três anos.  

Em 1994, foi reestruturado para fora do sistema do Banco Mundial, tornando-se uma  

instituição  permanente  que  opera  em  separado.  O  Banco  Mundial  tem  a  

responsabilidade  de  administrar  o  GEF (fundo e  responsabilidade  para  projectos  de  

84 São  eles  A Organização  para  a  Alimentação  e  Agricultura  (FAO),  o  Banco  Interamericano  de  
Desenvolvimento,  Organização  das  Nações  Unidas  para  o  Desenvolvimento  Industrial,  o  Banco  
Asiático  de  Desenvolvimento,  Banco  Africano  de  Desenvolvimento,  o  Banco  Europeu  para  a  
Reconstrução e Desenvolvimento e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola.
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investimento)  e  pode oferecer  financiamento  adicional  para  projectos  em países  em  

desenvolvimento.

O  GEF  resultou  de  negociações  e  emergiu  como  uma  nova  entidade  

internacional que liga diferentes posições de vários interessados, os países em vias de  

desenvolvimento, agências da Nações Unidas e as principais ONGs que, por sua vez,  

estavam a  favor  de  um mecanismo com uma estrutura  de  governança  e  princípios  

similares aos da ONU, nomeadamente transparência,  responsabilidade,  democracia e  

universalidade85.

O GEF está entre as instituições internacionais mais transparentes que existem.  

Os representantes das ONGs estão autorizados a participar nos encontros do Conselho  

do GEF, não apenas como observadores, mas como participantes activos, tendo o direito  

de fazer indicações em cada tópico da agenda durante a discussão do orçamento do  

GEF. As ONGs tiveram um importante papel no desenvolvimento do GEF, facilitando  

os debates e servindo como parceiros na implementação de vários projectos.

 3.1.6. Participação e Contribuições das Organizações da Sociedade Civil

As  organizações  da  sociedade  civil  assumem  responsabilidades  nos  regimes  

internacionais  ambientais,  ou  seja,  na  governação,  nas  etapas  de  formação  e  de  

desenvolvimento86. As actividades de que fazem parte incluem: a formação e definição  

de agenda; as abordagens relacionadas com os problemas que visam um determinado  

regime; os mecanismos e as directrizes dos acordos; as defesas e a disseminação de  

informações que tocam interesses difusos, das gerações presentes e futuras, democracia  

e  governo;  o  cumprimento  dos  tratados;  o  desenvolvimento  de  capacidades  das  

organizações  governamentais,  do  sector  privado,  dos  meios  de  comunicação  e  da  

sociedade civil;  a monitorização; e a avaliação.

O  reconhecimento  do  papel  e  das  contribuições  da  sociedade  civil  para  a  

governança ambiental foi dado na Cimeira sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no  

85 STRECK,  CHARLOTTE.  Global  Public  Networks  as  Coalitions  for  Ghange,  Global  
Environmental Governance – Options and Opportunities.  Daniel C. Esty and Maria H. Ivanova,  
Editors. Yale School of Forestry and Environmental Studies, 2002.

86 BORN, Rubens H. -  Os regimes internacionais da Rio-92 (Agenda 21 e Convenções de Clima e  
Biodiversidade): a participação de actores não governamentais, novos valores e instrumentos  
para a gestão do desenvolvimento humano . Tese de doutoramento. São Paulo, Faculdade de Saúde  
Pública, 1998. 
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Rio  de  Janeiro  em  1992,  com  a  participação  de  milhares  de  organizações  não  

governamentais e de movimentos sociais. A própria Declaração do Rio e a Agenda 21  

consagram a participação da sociedade civil na governança internacional ambiental, no  

acesso a informação, na participação do processo de tomada de decisão política e no  

acesso à justiça.

O  ECOSOC credenciou  mais  de  2000  organizações  em  2002,  isto  significa  

participação em inúmeras reuniões e conferências. A CDS é um grande exemplo onde  

as  organizações  colocam  suas  visões  em  debates  políticos.  Há  também  grande  

interacção da sociedade civil  e  dos  governos  na  proliferação de  acordos ambientais  

multilaterais.

 Kofi Annan, Secretário-Geral da ONU, em 2002 propôs o estabelecimento de  

um Painel de Altas Autoridades para analisar a relação da ONU com a sociedade civil  

dentro do processo de reforma, com o objectivo de identificar as melhores práticas na  

ONU  e  em  outras  instituições  internacionais,  bem  como  fazer  recomendações  em  

relação ao acesso e participação de entidades da sociedade civil. 

O  Painel  foi  criado  em  2003,  depois  de  mais  de  um  ano  de  consultas  e  

deliberações, lançou o relatório “Nós, os povos: sociedade civil, as Nações Unidas e  

Governança Global”. Muito do conteúdo do relatório gerou grandes controvérsias, o que  

acabou por fazer com que o Secretario-Geral eliminasse algumas das suas propostas,  

ficando assim com a sua arquitectura básica.

Em  1999,  foi  criado  no  âmbito  do  PNUMA uma  unidade  responsável  pela  

relação com a sociedade civil. Em Maio de 2000, em Malmö, na Suécia, foi realizado o  

primeiro Fórum Global da Sociedade Civil, que actualmente ocorre anualmente nos dias  

que  antecedem o  Fórum Global  de  Ministros  do  Meio  Ambiente  e  o  encontro  do  

Conselho de Administração do PNUMA. 

O PNUMA permite a participação de organizações da sociedade civil através da  

acreditação,  que  está  prevista  nas  Regras  de  Procedimento  do  Conselho  de  

Administração, permitindo a participação enquanto observador no Fórum de Ministros e  

nos encontros do Conselho Administrativo do PNUMA.
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4. Propostas de Reforma da Governança Ambiental

4.1. Histórico da Discussão 

O debate acerca de uma agência internacional para o meio ambiente começou  

nos anos 7087. Em 1972 surgiu a proposta de estabelecer uma Organização para o Meio  

Ambiente  seguindo o  modelo  da  Organização  Internacional  do  Trabalho  (OIT) 88.  O 

estabelecimento  do  PNUMA em  1972,  foi  visto  por  muitos  com  insatisfação.  Na  

Conferência do Rio em 1992, foi demonstrado o desapontamento com o PNUMA e os  

esforços para uma mudança institucional, com novas propostas para uma estrutura firme  

de governança ambiental. 

A  proposta  mais  importante  foi  lançada  pelo  Primeiro-Ministro  da  Nova  

Zelândia89 em 1992,  na  Conferência  do  Rio,  onde defendeu  um novo  método para 

trabalhar a lei ambiental e invocou a criação de uma agência especializada da ONU para  

o meio ambiente, baseada no mecanismo da OIT. Segundo as suas ideias, seria uma  

maneira  de  reestruturar  as  instituições  do  meio  ambiente,  que  faria  diminuir  as  

sobreposições das agências internacionais. A sua proposta foi rejeitada e ao contrário do  

que  seria  suposto,  foi  criado  mais  um  órgão,  a  Comissão  de  Desenvolvimento  

Sustentável  com o  objectivo  de  reforçar  e  fortalecer  o  papel  do PNUMA e do  seu  

Conselho Administrativo.

Na década de 90, o debate tomou um outro rumo, envolvendo o comércio e o  

meio ambiente. Ambas as áreas afirmavam que o estado do regime ambiental estava  

fraco.  Os  ambientalistas  defendiam  um  regime  que  conseguisse  competir  com  o  

comércio,  enquanto  que  o  campo  comercial  analisava  as  medidas  ambientais,  em  

consequência  dos  instrumentos  de  protecção  ambiental  serem  apropriados  ou  

87 KENNAN, George  -  International  Environmental  Agency -  To Prevent  A World Wasteland:  A  
Proposal. 48 Foreign Affairs, 1970.

88 LEVIEN, David Lawrence - Structural Model for a World Environment Organization: The ILO  
Experience. George Washington Law Review 40, 1972.

89 Sir Geoffrey Palmer.
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inadequados, tais como as medidas comerciais discriminatórias. 

Com os dois campos em observação, Daniel C. Esty propôs a criação de uma  

organização  que  envolvesse  ambos,  comércio  e  meio  ambiente,  ou  seja,  uma  

organização  modelada  ao  sistema  da  OMC.  Em 1994,  surge  o  termo  Organização  

Global para o Meio Ambiente90. 

O apoio à centralização da governança ambiental recebeu um importante apoio  

em  1997,  na  Sessão  Especial  da  Assembleia  Geral,  quando  os  representantes  dos  

governos da Alemanha, Brasil, África do Sul e Singapura 91 se uniram numa “Declaração 

para uma Iniciativa Global para o Desenvolvimento Sustentável”, que apontava para o  

estabelecimento de uma organização para o meio ambiente central e global das Nações  

Unidas, sendo o PNUMA considerado como pilar principal. Esta ideia foi dinamizada  

em 1997, no Fórum Rio+5, embora não tenha sido bem recebida na Sessão Especial,  

acabou por lançar o debate acerca de uma reforma e das instituições ambientais.

Nos últimos anos têm surgido propostas que falam numa Organização Mundial  

do Meio Ambiente92, especialmente as de Rudolf Dozer e Frank Biermann.

Por seu lado, Peter Haas defende a criação de uma Organização Glo bal para o 

Meio  Ambiente  que  centralize  funções  como  as  de  pesquisa,  base  de  informações  

tecnológicas e formações dos técnicos. 

O Conselho Consultivo da Alemanha para as Alterações Climáticas recomendou  

em  2001,  que  o  PNUMA fosse  elevado  a  Organização  Internacional  para  o  Meio  

Ambiente,  enquanto  agência  especializada  dentro  do  sistema  da  Organização  das  

Nações Unidas. 

A  realização  da  Cimeira  Mundial  sobre  Desenvolvimento  Sustentável  em  

Joanesburgo, em 2002, foi o ponto culminante de um processo com mais de vinte anos  

que visava responder questões relacionadas com a qualidade de desenvolvimento para  

orientar  as  políticas  nacionais  e  internacionais,  garantindo  assim  a  segurança  e  a  

qualidade  de  vida  para  as  gerações  presentes  e  futuras,  sem  afectar  as  condições  

ambientais, preservando recursos e salubridade necessários aos diversos grupos sociais.  

90 Expressão original em inglês GEO – Global Environmetal Organization, que em português traduzimos  
para Organização Global para o Meio Ambiente – OGMA.

91 Respectivamente  o  Chanceler  Helmut  Kohl,  o  Presidente  Fernando  Henrique  Cardoso,  o  Vice-
Presidente Thabo M. Mbeki e o Primeiro-Ministro Goh Chok Tong.

92 O termo em inglês é WEO – World Environmental Organization, que neste trabalho será denominado  
Organização Mundial do Meio Ambiente – OMMA.
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E consequentemente promover a justiça social, os direitos humanos e o respeito pela  

diversidade  cultural  e  étnica.  Foi  também sublinhada  a  necessidade  de  actividades  

ambientais mais eficientes, com melhor coordenação e orientação política, com uma  

base  científica  fortalecida,  integração  das  actividades  ambientais  no  objectivo  do  

desenvolvimento  sustentável  através  de  processos  de  criação  de  capacidades  e  da  

exploração de possibilidades de modo coerente e integrado.

 A proposta de criação da OMMA enfrenta opositores como Calestous Juma e  

Konrad  von  Moltke.  O  primeiro  diz  que  tal  organização  não  tem  um  conceito  

organizado, nem um plano realístico, que falha ao explicar como a nova entidade irá  

funcionar melhor do que as existentes. Para além disso, defende que a centralização será  

pior do que o actual estado de fragmentação e que o tema da criação de uma OMMA  

desvirtua a atenção que deveria ser dada a assuntos mais urgentes. O segundo expressa  

um grande cepticismo, sendo uma ideia impossível de realizar em termos práticos. 

4.2. Actuais Iniciativas de Reforma na ONU

4.2.1. O Painel de coerência do Secretario-Geral da ONU “Unidos na Acção”  

(Delivering as One)

O Secretario-Geral da ONU, Kofi Annan, em 2006 constituiu um grupo para  

avaliar o Sistema das Nações Unidas em relação ao desenvolvimento, ajuda humanitária  

e meio ambiente, com enfoque nas áreas transversais de desenvolvimento sustentável,  

género  e  assistência  humanitária  –  High-Level  Panel  on  System-Wide  Coherence  

(Delivering as One).

A conclusão a que se chegou contém recomendações sobre como melhorar as  

sinergias entre programas e projectos da ONU, uma vez que são de elevado número e  

funcionam em diferentes departamentos, mas principalmente em fortalecer o sistema do  

meio  ambiente  e  desenvolvimento  sustentável  da  ONU.  Destacam-se  as  seguintes:  

fortalecimento do PNUMA com um novo mandato; conceder mais recursos financeiros  

para poder actuar com autoridade e como pilar da política ambiental dentro da ONU;  

possuir capacidade normativa e analítica; dar responsabilidade para o desenvolvimento  
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do fortalecimento do meio ambiente global e da sua base científica. 

O Grupo sugere também maior coordenação entre os vários acordos ambientais  

multilaterais de modo a garantir a efectiva implementação e criação de sinergias.

O Painel recomenda ainda o fortalecimento do GEF através da realização de  

uma  avaliação  independente  da  ONU,  no  âmbito  da  governança  ambiental  

internacional. Para o Grupo de Gestão Ambiental defende um mandato mais claro. 

Recomenda elevar o estatuto do desenvolvimento sustentável dentro da ONU e  

das  actividades  nacionais  com  integração,  eficiência  e  coordenação  das  dimensões  

económicas,  sociais  e  ambientais  do  desenvolvimento  sustentável.  É  desejável  um  

trabalho conjunto forte do PNUMA, a nível normativo, e do PNUD, a nível operacional.

Quanto  ao  Conselho  Económico  e  Social  das  Nações  Unidas,  o  Painel  

recomenda que se estabeleça um segmento sobre desenvolvimento sustentável e que a  

CDS  seja  reformada,  sendo  a  nova  instância  da  ONU  para  o  desenvolvimento  

sustentável vinculada ao ECOSOC.

4.2.2. Processo de Consultas Informais para as Actividades Ambientais da ONU

O Presidente  da  60ª  Assembleia  Geral  da  ONU,  Jan  Eliasson,  com base  no  

mandato da Cimeira  Mundial  da ONU de 2005 93,  lançou um processo de consultas 

informais no início de 200694. As reuniões dos governos tentaram identificar as maiores  

dificuldades e desafios do sistema da ONU, em relação com o meio ambiente e tentaram  

melhorar e resolver as dificuldades 95.

As conclusões indicaram a persistência da degradação ambiental, fragmentação  

no  desenvolvimento  de  políticas  e  de  implementação,  criando  dificuldades  para  os  

países cumprirem os requisitos de avaliação e participação; demonstraram uma falha  

entre o trabalho normativo e operacional, que poderia ser superada através de processos  

93 Em Setembro de 2005 os líderes mundiais reuniram-se em Nova Iorque para a Cimeira Mundial.  
Reconheceram que a paz e a segurança, o desenvolvimento e os direitos humanos se interligam e se  
reforçam mutuamente e que são as bases para a segurança colectiva e bem-estar.  Esta declaração  
representa a mais importante articulação da relação entre segurança e desenvolvimento até à data.

94 Os representantes permanentes do México, Embaixador Enrique Berruga, e da Suíça,  Embaixador  
Peter  Maurer,  foram definidos como co-coordenadores  desse processo,  que reforça o trabalho do  
Painel de Alto-Nível criado por Kofi Annan.

95 BERRUGA;  MAURER  -  Architecture  of  Global  Environmental  Governance  (Global  
Environmental  Governance  -  Perspectives  on  the  Current  Debate).   Center  for  UN  Reform 
Education, New York,  2007.
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de criação de capacidades, principalmente nos países em vias de desenvolvimento. Para  

tal  seria  necessário  a  implementação  do  Plano  Estratégico  de  Bali  para  Suporte  

Tecnológico e Desenvolvimento de Capacidades e melhor coordenação entre o PNUMA  

e o PNUD; sublinhou-se também a necessidade de integrar a comunidade científica, o  

sector privado e a sociedade civil.

Em relação ao financiamento da governança ambiental, as consultas revelaram  

que o PNUMA não tem financiamento estável  e  previsível.  Consequentemente,  não  

pode cumprir o seu mandato de maneira satisfatória, sugerindo que o GEF e o sector  

privado deveriam colaborar no financiamento do PNUMA.

Em relação às mudanças institucionais apresentou-se várias opções,  sendo as  

mais  relevantes,  o  fortalecimento  da  governança  mundial  ambiental  com  base  nas  

instituições existentes, melhorando a sua eficiência e transformando o PNUMA numa  

agência especializada.

Destaque também foi dado em relação à necessidade de coordenação entre os  

acordos ambientais multilaterais, através da possibilidade de agrupamento dos mesmos  

(clustering).

4.2.3. Discussões durante o Fórum Global de Ministros do Meio Ambiente  

Em 2001, durante a 21ª Sessão do Conselho de Administração/Fórum Global de  

Ministros do Meio Ambiente, foi criado um grupo intergovernamental para analisar as  

dificuldades institucionais existentes na governança ambiental internacional, bem como  

as necessidades futuras e as opções para fortalecer a governança 96.

Em 2002, na 7ª Sessão Especial do Conselho de Administração 97, os Ministros 

do  Meio  Ambiente  adoptaram recomendações  para  o  fortalecimento  da  governança  

ambiental  internacional,  através  do  aperfeiçoamento  da  tomada  de  decisão  sobre  

políticas ambientais, do reforço do papel e do financiamento do PNUMA, da melhoria  

da  coordenação  entre  os  acordos  ambientais  multilaterais  e  sua  implementação,  do  

desenvolvimento de capacidades,  da transferência de tecnologia e da coordenação a  

nível nacional.

96 Earth Negotiations Bulletin, 2007.
97 Realizada em  em Cartagena, Colômbia, onde os ministros do meio ambiente adoptaram a decisão  

SS.VII/1 
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Em  2005,  na  23ª  Sessão  do  Conselho  de  Administração  do  PNUMA foi  

adoptado  pelos  Ministros,  decisões  sobre  o  Plano Estratégico  de  Bali  para  Suporte  

Tecnológico  e  Desenvolvimento  de  Capacidades  e  sobre  a  governança  ambiental  

internacional.

Em 2007, na 24ª Sessão do Conselho de Administração do PNUMA ficou claro  

que seria necessário fortalecer o PNUMA urgentemente. Ficou ainda assente por muitos  

Ministros,  que  a  falta  de  coordenação  existente  tinha  de  ser  ultrapassada  para  se  

conseguir a melhoria da governança ambiental internacional, e que não se restringia  

unicamente ao sistema da ONU, mas envolvia também os governos, o sector privado e a  

sociedade civil. 

Reconheceram  a  necessidade  de  vincular  o  meio  ambiente  aos  temas  do  

desenvolvimento  e  do  crescimento  económico,  comércio,  agricultura,  saúde,  paz  e  

segurança. As opiniões dos governos variavam desde a melhoria da estrutura existente à  

criação de uma nova instituição.

4.2.4. Paris Call for Action

Em 2007, em Paris, 46 países reuniram-se com o objectivo de transformar o  

PNUMA numa agência especializada da ONU (Paris Call for Action, 2007), o objectivo 

dos  proponentes  dessa  visão  era  modelar  um novo órgão,  usando como exemplo  a  

Organização Mundial da Saúde, que poderia vir a chamar-se Organização Mundial do  

Meio Ambiente98.

Esta  organização  poderia  ter  uma  co-sede  e  administração  conjunta  com os  

secretariados das convenções, e teria orçamento próprio baseado em contribuições dos  

países-membros.

As  funções  da  nova  Organização  Mundial  do  Meio  Ambiente,  entre  outras,  

seriam: a melhor coordenação da governança ambiental internacional, oferecendo uma  

estrutura  guarda-chuva  para  os  secretariados  das  convenções  e  para  os  acordos  

ambientais; e para a coordenação dos regimes ambientais multilaterais, sejam existentes  

ou futuros. 

98 BIERMAN,  F.  -  Architecture  of  Global  Environmental  (Governance  Global  Environmental  
Governance - Perspectives on the Current Debate). Center for UN Reform Education,  New York, 
2007.
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A Organização poderia:  criar  um sistema de relatórios comuns para todos os  

acordos  ambientais;  um  mecanismo  de  arbitragem  comum;  os  Estados  teriam  

embaixadores  ambientais  especializados;  e  as  entidades  da  sociedade civil  teriam o  

direito de participar nas negociações globais na Assembleia da Organização mediante  

solicitação; a Organização teria ainda a função de preparar novos acordos, comparando-

se esse trabalho ao efectuado pela OIT99.

Para além dessas funções, teria ainda a tarefa de apoiar a criação de capacidades  

ambientais nos países em vias desenvolvimento, aumentando assim a voz destes países  

durante as negociações internacionais. Os países industrializados pretendem fortalecer o  

Banco Mundial  e o GEF,  enquanto mecanismos de financiamento controlados pelos  

países do Norte. Uma nova organização poderia coordenar os vários mecanismos de  

financiamento e administrar fundos para regimes sectoriais.  Para isso a Organização  

deverá contar com contribuições regulares, estáveis e previsíveis dos países-membros.

Os  países  em  vias  de  desenvolvimento  enfrentam  a  proposta  de  uma 

Organização  Mundial  do  Meio  Ambiente  com  cepticismo,  pois  temem  que  o  

fortalecimento  da  governança  ambiental  internacional  afecte  o  direito  ao  

desenvolvimento económico 100. Para eles, isto significa um risco de favorecer políticas  

ambientais  em  detrimento  do  desenvolvimento  económico  e,  consequentemente,  a  

erradicação da pobreza.

99  A OIT desenvolveu um conjunto de convenções que pode ser comparado a um código de trabalho a  
nível global.

100 MEYER-OHLENDORF; KNIGGE - Architecture of Global Environmental Governance (Global  
Environmental  Governance  -  Perspectives  on  the  Current  Debate) .  Center  for  UN  Reform 
Education, New York, 2007.
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5. Governança Ambiental Global

Governança  ambiental  global  é  um  conceito  que  abrange  a  soma  de  

organizações, instrumentos políticos, mecanismos financeiros, regras, procedimentos e  

normas que regulam o processo de protecção ambiental global 101.

Desde os anos 70 que as questões ambientais entraram na agenda da política  

global e se desenvolveram muito rapidamente. O sistema de governança ambiental que  

hoje temos reflecte sucessos e falhas. 

Existe hoje grande sensibilização em relação às ameaças ambientais e inúmeros  

esforços têm surgido para a amenizar os problemas. Ao mesmo tempo, o sistema de  

governança ultrapassou a sua intenção original, entrando num campo de redundâncias e  

ineficiências, acabando por desvirtuar-se do seu objectivo original, que era a melhoria  

da actuação ambiental.

Ainda que hoje o sistema da governança ambiental global tenha atingido muitas  

das suas metas no que diz respeito a tratados, financiamento, participação e um sistema  

mais activo do que há algumas décadas, a degradação do meio ambiente continua a  

ocorrer102. 

Tendo em conta essa evidência, o sistema precisa de uma reforma urgente. O  

sistema de governança ambiental global  precisa de ser repensado, de modo a poder  

responder às questões futuras. É importante fomentar maior sensibilização para estes  

assuntos e criar tratados para uma actual acção ambiental e efectiva implementação.

A premissa mais importante para alcançar o objectivo da reforma da governança  

ambiental global não é apenas a harmonia e eficiência institucional, trata-se também de  

se chegar a um aperfeiçoamento das questões ambientais e do seu objectivo último, que  

é o desenvolvimento sustentável. A eficácia depende da implementação a nível global e  

101 NAJAM A.; PAPA, Mihaela; TAIYAB, Nadaa  - Global Environmental Governance – A Reform  
Agenda, International Institute for Sustainable Development, Ministry of Foreign Affairs of Denmark,  
2006.

102 Milelenium Ecosystem Assessment, 2006.
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nacional  que  por  sua  vez  representa  a  efectividade  do  sistema  de  governança  e  da  

melhoria do sistema ambiental.

5.1.  Panorama acerca do Debate da Reforma da Governança Ambiental  

Global

Em 1972, na Conferencia de Estocolmo, foi criado o PNUMA para actuar de  

maneira decisiva em temas relacionados com a governança ambiental global, através da  

coordenação  das  actividades  ambientais  das  agências  da  ONU  e  actuando  como  

catalisador de iniciativas. A Cimeira do Rio de 1992 e de Joanesburgo em 2002 criaram  

dois novos marcos na rápida evolução da governança ambiental. 

O  debate  acerca  da  governança  ambiental,  em  termos  actuais,  assenta  

principalmente  na  reforma  do  PNUMA.  Porém a  questão  é  muito  mais  complexa,  

porque desde 1972 a governança global ambiental tem crescido em muitas direcções,  

especialmente nas vias relacionadas com o aumento do número de actores envolvidos,  

com a necessidade de financiamento seguro e com o aumento de regras e normas. 

O  sistema  da  governança  global  ambiental  ainda  está  em  desenvolvimento,  

porém,  o  que  se  pode  observar  até  agora,  é  que  essa  rápida  evolução  ocasionou o  

desvirtuamento  do  seu  objectivo  inicial,  e  por  esse  motivo,  algumas  áreas  são  

salientadas  como  precisando  de  maior  atenção,  como  a  proliferação  de  acordos  

ambientais  multilaterais,  a  fragmentação da  governança global  ambiental,  a  falta  de  

cooperação  e  coordenação  entre  as  organizações  internacionais,  a  falta  de  

implementação  e  de  observância  na  governança  ambiental,  o  uso  ineficiente  dos  

recursos, a governança ambiental global fora da área do meio ambiente e os actores não-

estaduais num sistema estado-centrista.

5.2. Desafios da Governança Ambiental Mundial

5.2.1. Proliferação e Fragmentação
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A proliferação  de  acordos  ambientais  multilaterais  significa  que  há  muitas  

organizações  inseridas  na  governança  ambiental  e  em  diversos  lugares.  Leva  ao  

crescimento  do  número  de  secretariados  que  por  sua  vez  ficam  localizados  em  

diferentes partes do globo. Estes têm um grau de autonomia variado e focam problemas  

ambientais diferentes, apesar inter-relacionados.

O crescimento de acordos, instituições e de recursos dispersos, impede que a  

governança  ambiental  atinja  o  seu  potencial  e  as  sinergias  necessárias.  Os sistemas  

incoerentes levam a um conjunto de complexidades mais difíceis de resolver do que os  

problemas que motivaram a sua criação, fazendo aumentar os custos administrativos e  

institucionais,  sobrecarregando os  Estados que deles  fazem parte  com os custos das  

reuniões,  das  negociações  internacionais  e  com  a  elaboração  de  relatórios,  

principalmente para os países em vias de desenvolvimento, pois estes têm que fazer um  

grande esforço para cumprir as exigências dos acordos. 

Participar na governança ambiental global representa um desafio para todos os  

Estados e os países em vias desenvolvimento acabam por ficar com poucos recursos  

para implementar os acordos e para mitigar as ameaças ambientais.

A congestão de  tratados é  uma descrição frequente da  governança  ambiental  

global, há mais de quinhentos acordos nessa matéria registados dentro da ONU, sendo  

que na área dos químicos são mais de 170, da biodiversidade são mais de 150 e em  

relação a água mais de 200 acordos103. Isto porque não é levado em conta que muitos  

deles estão relacionados, seja quanto à matéria ou à região, há também uma tendência  

em assumir que a autonomia legal dos tratados implica autonomia de secretariados.

A  fragmentação  política  e  institucionalizada  acontece  quando  convenções  

diferentes têm como objecto ameaças ambientais semelhantes. Assim os secretariados  

tornam-se geograficamente mais dispersos e operam com diferentes políticas, tal como  

vimos no caso das alterações climáticas, da biodiversidade, da desertificação, das águas  

e  florestas,  onde  cada  convenção  tem os  seus  próprios  objectivos  e  compromissos,  

aumentando ainda mais a fragmentação institucional e criando barreiras, como conflitos  

de agendas, dispersão geográfica, normas e regras inconsistentes. Tudo isto acontece  

porque os secretariados acabam por pouco conseguir interagir e cooperar.

103 KANIE, Norichika  - Global Environmental Governance – Perspectives on the Current Debate.  
Center for UN Reform Education, New York, 2007.
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As  responsabilidades  com  o  meio  ambiente  estão  espalhadas  entre  muitas  

instituições, criando sobreposição e até mesmo conflito de mandatos.

 O PNUMA divide tempo, atenção e recursos com outros órgãos, como a CDS, a  

Organização Meteorológica Mundial (OMM), a Comissão Oceanográfica Internacional,  

a UNESCO, e ainda outros que tenham interesses e responsabilidades na matéria do  

meio ambiente104. Temos vários secretariados independentes, tais como o do Protocolo  

de Montreal (protecção da camada de ozono), da Convenção de Basel (comércio de  

resíduos  perigosos),  CITES  (comércio  de  espécies  da  fauna  e  da  flora  selvagem  

ameaçadas  de  extinção),  Convenção  sobre  as  Alterações  Climáticas,  entre  muitos  

outros.

As  tendências,  hoje,  apontam  para  uma  diminuição  da  proliferação  e  da  

fragmentação de instituições e acordos, pela fadiga de negociações e pela maturidade  

que o direito internacional ambiental está a atingir.

Os tratados que agora são elaborados, reconhecem esse problema e tendem a  

fazer uma abordagem com mais sinergia do que anteriormente, o mesmo pode-se dizer  

em relação a preocupação de se atingir a coordenação, enfrentando as sobreposições e  

reconhecendo a preocupação que é necessária para a implementação. Para além disso, é  

visível  que hoje há esforços no sentido de haver agrupamentos de convenções,  que  

focam a  cooperação,  integração  de programas e  relocalização de  secretariados  e  de  

unidades do PNUMA.

De  qualquer  modo,  podemos  demonstrar  alguns  aspectos  positivos  da  

proliferação dos acordos ambientais multilaterais 105, como o crescimento da visibilidade 

e  sensibilização  para  as  ameaças  ambientais,  bem como fóruns  e  oportunidades  de  

acção.  Até porque a  redundância  num certo  grau é  desejável  para evitar  o  declínio  

institucional e para criar um sistema mais forte, a competição pode trazer melhores e  

inovadores resultados, as agências competem pelo financiamento e assim melhoram a  

sua actuação. Os benefícios da cooperação vão para além do meio ambiente, contribuem  

também  para  a  manutenção  da  paz  e  podem  espalhar-se  para  as  demais  relações  

104 No  caso  das  alterações  climáticas,  o  PNUMA,  PNUD,  OMM,  a  OCDE  (Organização  para  a  
Cooperação  e  Desenvolvimento  Económico)  e  o  Banco  Mundial  fazem  parte,  padecem  de  
coordenação e falta de organização na divisão de trabalho.

105 KNIGGE,  M.;  HERWEG,  J;   HUBERMAN,  D.  -  Geographical  Aspects  of  International  
Environmental Governance: Illustrating Decentralization.  Ecologic Institute for International and  
European Environmental Policy, Berlin, 2005
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internacionais.  Num sistema  com muitas  instituições  há  mais  oportunidades  para  a  

participação  da  sociedade civil,  onde  a  redução ou  centralização  dessas  instituições  

pode fechar as oportunidades.

5.2.1.1. Diferentes actores

O número total de instituições envolvidas na governança ambiental é incerto. As  

principais  são:  o  PNUMA,  com  o  mandato  principal  de  coordenar  os  programas  

ambientais dentro das Nações Unidas e de ser o catalisador de iniciativas; a CDS criada  

para coordenar os pilares do desenvolvimento sustentável, através da monitorização da  

implementação da Agenda 21 e coordenar os programas após Rio-92; o PNUD criado  

em 1965, com o papel principal de implementação dos Objectivos do Milénio, incluindo  

a  redução  da  degradação  ambiental,  assistência  aos  governos  na  implementação  de  

programas de alívio à pobreza e melhoria do meio ambiente.

Algumas agências especializadas das Nações Unidas que lidam com questões  

específicas  relacionadas  com  o  meio  ambiente  são:  a  Organização  Mundial  de  

Meteorologia que lida com a atmosfera e clima; a Organização das Nações Unidas para  

Agricultura  e  Alimentação  que  promove  o  uso  sustentável  dos  recursos;  Agência  

Internacional de Energia Atómica que supervisiona o lixo radioactivo. Essas agências  

são órgãos autónomos, com estrutura própria e normalmente com orçamento mais forte  

do que o PNUMA.

Os bancos  internacionais  de desenvolvimento têm cada vez mais  impacto na  

governança  ambiental  através  de  projectos  e  estratégias  ambientais.  Por  exemplo,  o  

Banco Mundial exige avaliações de impacto ambiental, para conceder empréstimos.

Muitas questões ambientais estão incluídas na agenda da Organização Mundial  

do Comércio e também nos seus mecanismos de resolução de disputas, pois as normas  

comerciais são levadas mais a sério pelos Estados, por isso tem sido determinante nas  

acções ambientais a nível nacional e na direcção da governança ambiental.

5.2.2. Duplicação e Conflito de Agendas

Muitas  vezes  os  tratados  são  negociados  de  maneira  improvisada  e  têm  

interesses  diferentes  dos  acordos  ambientais  multilaterais  pré-existentes.  A  



63

consequência é a duplicação e o conflito de agendas. A criação desses acordos exige  

tempo e energia durante as negociações, muitas vezes os seus textos são ambíguos e não  

são claros. Por fim, a proliferação de tribunais provoca sobreposição de jurisdição na  

resolução de disputas, o que pode ser visto com o Tribunal Internacional de Justiça e  

Tribunal Internacional de Direito do Mar.

5.2.3. Ciência

O sistema de governança ambiental  internacional é caracterizado por não ser  

linear  e  por  ter  um  comportamento  complexo  associado  a  constantes  mudanças  

ambientais, com consequências a curto e longo prazo 106 107.

Na governança do meio ambiente é necessário levar em consideração as funções  

científicas  e  é  preciso  um  desenho  institucional  para  que  estas  funções  sejam  

cumpridas108, no que diz respeito a um novo papel a ser realizado por cientistas e diante  

de todas as circunstâncias que caracterizam a natureza da matéria meio ambiente. Os  

decisores precisam de informação sobre as ameaças naturais e suas consequências, bem  

como os tipos de acordos que podem ser colectivamente desenvolvidos com vista a  

amenizar esses riscos.

Há  autores  que  oferecem  critérios  para  saber  quando  estamos  perante  um  

conhecimento  utilizável 109.  São  eles  a  adequação  (todo  conhecimento  e  factos  

relevantes),  o valor (contribuições futuras para o conhecimento e para a  política),  a  

legitimidade  (aceitação  por  pessoas  fora  da  comunidade  que  o  desenvolveu),  e  a  

efectividade (possibilidade de delinear a agenda ou de avançar o estado do debate).

106 KASPERSON, R.E.; KASPERSON J.X.; DOW K. -  Vulnerability, Equity, and Environmental  
Changes. In Global Environmental Risk.  ed. J.X. Kasperson and R.E. Kasperson. United Nations  
University Press and Earthscan, Tokyo, 2001.

107 “Whereas science was previously understood as steadily advancing the certainty of our knowledge  
and  control  of  the  natural  world,  it  is  now  seen  as  coping  with  many  uncertainties  in  urgent  
technological and environmental decisions on global scale. A new role for scientists will involve the  
management of the crucial uncertainties: therein lies the task of assuring the quality of the scientific  
information provided for policy decisions. Moreover, scientific information has a long row to hoe to  
have a distinctive impact on policy”. FUNTOWICZ; RAVETZ - Science for the 21st century: From 
Social  Contract  to  the  Scientific  Core ,  International  Journal  of  Social  Science,  2001.  
www.unesco.org/issj

108 HAAS, Peter  -   Science Policy For Multilateral  Environmental  Governance – International  
Environmental Governance (Gaps and Weaknesses/Proposals for Reform).  Working Paper, UNU-
IAS (Unites Nation University, Institute of Advanced Studies) Tokyo, 2002.

109 CLARK,  W.  C.;  MAJONE,  G.  -  The  critical  appraisal  of  scientific  inquiries  with  policy  
implications.  Science Technology & Human Values, 1985.
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Até agora a ciência está extremamente politizada. Frequentemente, a chamada  

boa ciência cai nas mãos de políticos que negligenciam o seu valor. Escritores do campo  

da  ciência,  tecnologia  e  ciências  sociais  investigam  os  valores  implícitos  e  

consequências acerca do meio ambiente 110.

 Mas há desafios a serem ultrapassados, pois em primeiro lugar, há com alguma  

frequência suspeitas sobre a ciência, porque os próprios cientistas fazem parte de um  

largo discurso cultural, assim padecem de autonomia ou de um estatuto independente.  

Também não é inédito que estes estejam à mercê dos seus patrocinadores.

Em segundo lugar, o uso da ciência é mediado pelos objectivos políticos. 

Por fim, a ciência tem, ela própria,  consequências políticas, porque enquanto  

alguns são beneficiados por esta, outros ficam prejudicados nas opções políticas que são  

adoptadas em virtude do conhecimento científico.

Um consenso emergente entre cientistas políticos que estudaram o uso da ciência  

nos regimes internacionais é o de que a ciência deve ser desenvolvida com autoridade,  

para depois ser entregue aos responsáveis pela carreira política. Quanto mais autónomo,  

credível e independente for a ciência da política, maior será a sua potencial influência. 

O papel da ciência na governança ambiental global está a diminuir por causa da  

proliferação  de  acordos  ambientais  multilaterais,  da  fragmentação  da  governança  

ambiental  e  das  dificuldades de  coordenação.  Não há dúvidas de  que a  governança  

ambiental deve ser baseada no melhor conhecimento científico disponível. 

Há  grandes  pesquisas  no  campo  ambiental,  como  por  exemplo,  o  Painel  

Intergovernamental  sobre  as  Alterações  Climáticas  que  é  considerado  um  grande  

sucesso, porém, em termos gerais, há grandes falhas que não são devidas a falta de  

informação científica, mas sim a falta de síntese de informação que está disponível que  

é a chave para a política ambiental. 

A situação actual exibe informações vindas de múltiplas fontes, em diferentes  

formas,  de  difícil  comparação,  não  se  apresentando  agradável  para  aos  olhos  dos  

decisores políticos e não oferecendo uma figura completa da situação ambiental, para  

além de não fazer um estudo constante das mesmas substâncias no decorrer do tempo.

O PNUMA deveria ter como objectivo unir o melhor conhecimento científico  

110 MILLER, Clark A.; EDWARDS Paul N. -  Handbook of Science and Technology Studies . Edited 
by Sheila Jasanoff, et al. Changing the Atmosphere. Cambridge, MA, MIT Press, 2001
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para as questões relacionadas com o meio ambiente. Um primeiro passo em direcção a  

esse objectivo, seria criar um departamento de base científica, com cientistas de alto  

nível  para  disponibilizar  informações  sobre  como  amenizar  e  evitar  as  ameaças  

ambientais.

É necessário também integrar os vários centros de estudo científico sobre o meio  

ambiente, que estão dispersos, reduzindo o seu número e melhorando o seu perfil. A  

produção de conhecimento dentro da governança ambiental global,  deveria ser mais  

inclusiva,  assegurando  a  representação  dos  países  em  desenvolvimento  dentro  do  

processo global. Os actores não estaduais deveriam ter a oportunidade de contribuir para  

a  criação  de  conhecimento  e  as  ONGs  e  o  sector  privado  deveriam  ter  acesso  à  

informação.

5.2.4. Cooperação e Coordenação

Existe uma grande preocupação quanto a falta de cooperação e coordenação,  

entre as organizações internacionais. Teoricamente, essa é uma função que pertence ao  

PNUMA,  mas  na  realidade,  nunca  foram  dados  recursos  suficientes  para  que  este  

pudesse cumprir o seu mandato111. Não há perspectivas comuns e não há orientações 

políticas gerais no campo do meio ambiente112. 

A criação do GEF como mecanismo de financiamento principal, secretariados e  

da CDS tiraram autoridade do PNUMA e criaram mandatos contraditórios. A adição de  

mais  camadas de coordenação e o estado constante do processo de reforma,  tornou  

ainda mais difícil lidar com o problema. 

A procura  infindável  pela  coerência  tem sido  um  desafio  permanente  e  em  

muitos casos um objectivo impossível de alcançar. 

111 A impossibilidade do PNUMA cumprir  o  seu papel  de órgão responsável pela coordenação tem  
natureza fraqueza política e institucional. O estatuto do PNUMA enquanto programa, constrange a sua  
autoridade pois é um órgão subsidiário da Assembleia Geral, em vez de ser um organização autónomo  
e separado. A estrutura de governo necessita de um precedente dos Estados-Membros sobre as suas  
missões.  A estrutura financeira está  fortemente dependente  de  contribuições  voluntárias  e  da  boa  
vontade dos seus doadores. A localização em Nairobi, sendo que o PNUMA é a única organização da  
ONU localizada no hemisfério Sul enfrenta hostilidades dos países do Norte e mantém longe a sua  
influência.

112 Ao actor que seja dada essa responsabilidade de coordenar, deve ser dado também os meios para  
colocar em prática, sem isso o mandato não terá significado, um orçamento próprio e considerável é  
necessário.
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Coerência diz respeito a uma coordenação razoável e comunicação regular entre  

as organizações. Embora a plena coordenação de todas as actividades ou de todos os  

actores não seja possível, nem desejável, é preciso identificar as áreas centrais em que a  

coordenação é necessária, bem como quem pode desempenhar melhor esse papel.

A cooperação  entre  as  nações  que  é  exigida  pela  regulamentação  ambiental  

internacional,  mas  que  não  é  alcançada,  é  chamada  também  de  “falta  de  acção  

colectiva”113.  É necessário que os incentivos venham dos próprios Estados e não das  

instituições,  pois  são  esses  os  verdadeiros  operadores  das  instituições.  Porque  os  

problemas são difusos, espalham-se no tempo e no espaço, bem como a escala temporal  

que leva a que os efeitos sejam visíveis, fazendo com que sejam difíceis para os Estados  

notarem os benefícios da cooperação. 

É necessário consolidar o conceito de desenvolvimento sustentável, através de  

esforços  conjuntos  para  temas  como  o  controle  da  poluição,  o  desenvolvimento  

económico  e  a  redução  da  pobreza,  uma  transformação  que  levaria  a  melhor  

coordenação e sinergia entre as convenções e acordos internacionais ambientais.

O desafio de coordenar não está limitado a ser feito entre instituições ambientais  

e instituições de outras áreas, pois abrange a coordenação entre as próprias instituições  

ambientais. Por exemplo entre os secretariados dos acordos multilaterais ambientais, e  

ainda  mais  importante,  a  coordenação  entre  as  várias  agências  e  actores  que  estão  

envolvidos  na  produção  de  conhecimento  e  de  ciência  que  podem  influenciar  as  

decisões políticas relacionadas com o meio ambiente.

Finalmente,  uma  melhor  oportunidade  para  os  Estados  conscientes  da  

necessidade de reforma, é a de condicionar a escolha dos líderes futuros das instituições  

ambientais  internacionais  aos  que  demonstram  um  comprometimento  com  todo  o  

sistema através da cooperação.

5.2.5. Agrupamento de Acordos

Os  acordos  ambientais  multilaterais  possuem  um  processo  de  negociação  

baseado  num  tema  específico,  num  política  sectorial  ou  num  espaço  territorial  

113 ESTY, Daniel C.; IVANOVA, Maria H. -  Making International Environmental Efforts Work:  
The Case  for a Global  Environmental  Organization .  Yale  Center  for  Environmental  Law and  
Policy, 2001.
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determinado,  o  que  acaba  por  levar  à  sobreposição  e  a  processos  de  negociação  

conflituantes, problema que poderia ser amenizado através do agrupamento de acordos,  

ou seja, através da junção de tratados por temas, agrupamento de convenções e acordos  

que  tratam da  biodiversidade,  de  químicos,  etc.;  por  critérios  funcionais,  requisitos  

exigidos pelos relatórios, projectos para o desenvolvimento de capacidades, políticas  

comerciais,  etc.;  ou  ainda  por  motivos  regionais,  junção  de  acordos  que  tenham  

aplicação em uma região específica.

O agrupamento de acordos deveria ser administrado baseado num critério claro,  

como o objectivo de explorar sinergias e ligações, atingir a coerência e efectividade na  

governança  ambiental  internacional,  evitando  a  duplicação  de  acordos  ambientais  

multilaterais, mitigando potenciais conflitos e reduzindo custos.

5.2.6. Implementação

A governança ambiental internacional necessita de meios financeiros adequados  

e  suporte  tecnológico  para  poder  efectivar  a  implementação  a  nível  nacional  dos  

acordos  ambientais  multilaterais,  sobre  as  negociações  acerca  do  desenvolvimento  

sustentável, principalmente nos países em vias de desenvolvimento. 

As agências de desenvolvimento da ONU, como o PNUD, deveriam assegurar a  

cooperação  com os  países  destinatários  em plena  coordenação  com o  PNUMA em  

projectos que apoiam.

Para  uma  efectiva  implementação  dos  acordos  ambientais  internacionais  é  

necessário efectivar e ampliar a participação de ONGs, comunidades locais e outros  

segmentos  da  sociedade  civil.  O GEF deveria  ainda  ser  fortalecido  como principal  

mecanismo  financeiro  para  o  meio  ambiente  global,  assistindo  países  em  vias  de  

desenvolvimento  na  implementação  de  convenções  e  criando capacidades  junto  das  

agências de implementação e execução.

5.2.6.1. Dificuldades

Os problemas da implementação tornam-se visíveis em três níveis: no momento  

de criação das leis (nível da negociação); quando as leis não são respeitadas e não há  

um mecanismo de execução (nível global); e quando a implementação é marginalizada  
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(nível doméstico).

Alguns acordos que são celebrados acabam por não trazer nenhuma melhoria ao  

sistema ambiental global, pois só terão efectividade se os Estados tiverem intenção e  

capacidade  de  colocar  em prática  a  nível  interno 114.  Há  acordos  com  textos  muito 

abrangentes, ambíguos e difíceis de implementar, muitas vezes não há nenhum meio de  

coerção para que sejam postos em prática. 

Quando alguns acordos são celebrados não há clareza sobre os meios financeiros  

necessários para os colocarem em prática e nem se sabe ao certo qual o montante que  

está disponível para a sua execução. Por causa da distância que existe entre a vontade  

política  e  o  conhecimento científico ocorrem discrepâncias  entre  os  problemas e  as  

soluções.

Outro  problema  está  relacionado  com  a  falta  de  meios  que  assegurem  o  

cumprimento e a execução. A nível internacional, os Estados são soberanos e precisam  

dar o seu consentimento prévio para aceitar qualquer órgão de execução e para estar  

sujeitos às leis internacionais. Os Estados na maioria das vezes permanecem relutantes,  

pois receiam que tal consentimento possa ser interpretado de modo mais abrangente do  

que  o  previsto  pelos  governos,  embora  o  conceito  de  soberania  tenha  mudado  

vagarosamente  e  exista  uma  forte  preocupação  quanto  os  bens  comuns  globais  

ameaçados. Na abstenção de mecanismos de execução e de resolução de disputas, o  

regime ambiental desenvolveu-se sob uma lógica diferente dos demais, por ser novo e  

na  sua  vasta  maioria  composto  por  normas  de  soft-law,  sendo  os  instrumentos  de 

execução a persuasão e a assistência. 

Enquanto  que  as  responsabilidades  comuns  são  aceites  dentro  do  regime  

ambiental,  a  diferenciação  prática  e  as  expectativas  de  cumprimento  são  uma  

necessidade.  Exemplificando,  isso  quer  dizer  que,  os  países  desenvolvidos  devem  

perseguir o ideal de mitigar as ameaças ambientais, enquanto que os países em vias de  

desenvolvimento devem assegurar a integração das questões ambientais em todos os  

níveis. 

Outra fonte de dificuldades é a necessidade de articulação interna das normas  

internacionais sobre o meio ambiente, assim como a interacção com outros sistemas  

114 WEISS,  E.  B.;  JACOBSON, H.  -  Engaging Countries:  Strengthening Compliance with with  
International Environmental Accords.  Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 2001.
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normativos,  como  ocorre  com  o  comércio,  investimentos,  direitos  humanos,  etc.  

Devemos  ainda  ter  em  consideração  que  a  adopção  de  obrigações  internacionais  

também tem custos económicos e sociais 115. 

A melhoria do meio ambiente vai para além da negociação, dependendo de uma  

efectiva implementação dos instrumentos a nível local. Ao mesmo tempo é preciso ter  

em conta se os objectivos dos regimes se enquadram nas necessidades gerais dos países,  

que são os maiores responsáveis pela sua implementação, pois a governança ambiental  

global  é,  em  geral,  construída  em  negociações  que  acabam  por  não  visar  a  sua  

efectivação116. Na verdade a falta de implementação, de observância, de cumprimento,  

de execução e de efectividade é um problema comum no sistema internacional. Todavia  

o desenvolvimento sustentável e o meio ambiente têm duas características especiais,  

que  são  a  extrema  dependência  de  soft  law e  grande  tradição  de  envolvimento  da 

sociedade civil. 

Podemos fazer algumas afirmações, tais como: dizer que o regime ambiental é  

novo e por causa da sua juventude é focado na criação de tratados e que a sua actuação  

virá em seguida; ou que a evidência do sucesso dos tratados sugere que as negociações  

serão superadas pela sua implementação; ou ainda que a implementação que foca na  

criação de capacidades e assistência financeira tem funcionado em alguns tratados, e  

que, com o decorrer do tempo, poderá gerar resultados noutros regimes ambientais; por  

último, porque que os regimes ambientais actuam melhor na órbita da persuasão do que  

na  execução,  com  o  tempo  as  normas  de  soft  law tendem  a  ser  respeitadas  pelos 

Estados.

Existe algum mérito nos argumentos acima descritos, porém algumas acções não  

podem ser adiadas. 

Por causa da natureza global dos problemas ambientais, é necessário encontrar  

meios para a implementação local e nacional das prioridades do sistema da governança  

ambiental global.

As negociações são relevantes, mas não devem tirar a atenção da importância  

dos desafios para a actuação; e na abstenção dos de meios de execução da governança  

115 GAMA  SÁ  CABRAL,  Jeanine.  As  Respostas  da  Sociedade  Internacional  aos  Problemas  
Ambientais Globais: O Direito e a Governança Internacional do Meio Ambiente . Vol. 3, Centro 
Brasileiro de Relações Internacionais, 2007.

116 Algumas iniciativas são apontadas, como O Plano Estratégico de Bali e outros projectos individuais  
do PNUMA.
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ambiental, as disputas devem ser resolvidas em fóruns onde haja meios de execução,  

como ocorre na área do comércio. Foi por causa do Direito Internacional Ambiental ter  

estas  características  que  foram  criados  meios  de  controlo  que  visam  a  recolha  de  

informações sobre a implementação e o acompanhamento do processo. A técnica mais  

comum é o envio periódico de relatórios que permitem a troca de informações entre os  

Estados. 

5.2.7. Falta de Liderança 

A liderança é  necessária  para aprimorar  a  governança ambiental  global,  num  

sentido pessoal,  ou seja,  líderes com alto  perfil  para integrar  as instituições ou que  

possam influenciar nas direcções dessas instituições, personalidades com vontade de  

investir na reforma. 

Para além disso, a liderança também diz respeito a colectividade de indivíduos  

que estão à frente das várias componentes do meio ambiente global, especialmente o  

PNUMA, os secretariados e os fundos internacionais 117.

Primeiramente, há uma grande falha dos líderes globais em demonstrar vontade  

política  e  investimento  necessário  para  elevar  as  questões  ambientais  ao  nível  

apropriado. Não há um líder a trabalhar em benefício do sistema como um todo. Um  

líder com interesses pessoais alinhado com os interesses do sistema como um todo,  

preparado para tomar decisões de risco, daria um impulso consideravelmente forte para  

o reforço da governança ambiental.

A comunidade internacional não é boa para escolher os líderes das instituições,  

porque  os  Estados,  particularmente  os  mais  poderosos,  têm  pouco  interesse  na  

governança global e dão ao meio ambiente pouca prioridade. Os países mais influentes  

e os líderes internacionais  individuais  deveriam identificar  e  reunir  outros líderes,  a  

nível  governamental,  entre  a  sociedade  civil  e  as  personalidades  populares,  com o  

objectivo de investir  o seu capital  político e o seu perfil  público para convencer as  

pessoas  sobre  a  necessidade  da  melhoria  da  actuação  da  governança  do  meio  

117 A falta de autoridade que existe entre as instituições ambientais internacionais, especialmente em  
relação ao PNUMA, com mandatos vagos ou restritos, orçamentos fracos e apoio político limitado faz  
que  não haja  uma organização com autoridade  suficiente  para  servir  como centro  para  o  regime  
ambiental e que exerça influência a nível global.
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ambiente118.

Os candidatos à posição de liderança devem demonstrar estarem comprometidos  

com a articulação da coerência entre as várias componentes do sistema da governança e  

os passos que pretendem adoptar. A melhor maneira é ter um indivíduo como líder de  

mais  de  uma  organização,  pois  estas  estão  relacionadas  umas  com  as  outras,  

principalmente os secretariados que tratam de questões conexas.

Os  Estados-Membros  deveriam  proporcionar  aos  líderes  os  meios  para  

efectivarem os seus planos, incluindo a possibilidade de recrutar pessoas para trabalhar  

com eles, assim como um gestor do grupo de trabalho.

5.2.8. Actores Não estaduais e o Sistema Estado-Centrista

O  interesse  em  relação  ao  meio  ambiente  global  tem  levado  ao  maior  

envolvimento de actores da sociedade civil com poderes para influenciar a governança  

ambiental. Nota-se não apenas o crescimento no número, mas também na qualidade dos  

interesses desses actores, bem como na maneira que estes podem exercer influências.

O  envolvimento  da  sociedade  civil,  de  actores  como  ONGs,  redes  de  

organizações,  comunidades  científicas  e  empresários,  tem um papel  fundamental  na  

criação de políticas ambientais. 

As  organizações  não  governamentais  ambientais  (ONGAs)  cada  vez  mais  

participam  activamente,  não  apenas  enquanto  interessadas,  mas  também  enquanto  

motores do sistema, na criação de políticas ambientais, redigindo tratados, fornecendo  

informação  científica,  participando  em  negociações,  na  sensibilização  da  opinião  

pública, no desenvolvimento de capacidades, na monitorização e na implementação 119.

As ONGs são importantes prestadoras de conhecimento,  como o Instituto de  

Recursos  Mundiais120 e  a  União  Internacional  para  a  Conservação  da  Natureza 121, 

especializadas em fornecer pesquisas e informações sobre as questões ambientais. 

118 A União Europeia estaria bem colocada para mobilizar tal coalizão, uma vez que os seus líderes e  
Estados-Membros  já  demonstram  estar  comprometidos  com  a  reforma  da  governança  ambiental  
global.

119 NAJAM, A.  -  Citizen Organizations as  Policy Entrepreneurs.  International  Perspectives  on  
Voluntary Action: Reshaping the Third World , edited by David Lewis, Earthscan, London1999.

120 World Resources Institute  (WRI).
121 International Union for Conservation of Nature  (IUCN).
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O Global Environment Outlook122 produzido pelo PNUMA é um bom exemplo  

de uma colaboração formalizada de uma organização internacional  com a sociedade  

civil. 

A Avaliação  do  Milénio  de  Ecossistemas 123,  lançado  por  Kofi  Annan,  foi 

produzida pela parceria entre representantes de convenções internacionais, líderes do  

sector privado e da sociedade civil. 

As  ONGs  são  ainda  activas  na  criação  de  normas  internacionais  através  de  

campanhas  de  educação,  podendo  fazer  pressão  política  necessária  para  induzir  os  

governos a fazer parte dos acordos internacionais. 

O sector privado também participa enquanto parceiro do desenvolvimento da  

protecção  ambiental,  na  criação  de  políticas  internacionais,  desenvolvimento  de  

capacidades, implementação, através de comprometimentos voluntários e de parcerias  

público-privadas.

Corporações  transnacionais  foram sempre  caracterizadas  como culpadas  pela  

degradação ambiental global, movendo o capital e a produção para os países com baixo  

padrão de protecção ambiental, visando aumentar os lucros. Desde a década de noventa  

que  a  ONU  e  alguns  actores  da  sociedade  civil  têm  feito  parcerias,  métodos  de  

tecnologias limpas têm sido adoptadas para a protecção do meio ambiente.

As organizações da sociedade civil estão susceptíveis às mesmas críticas de que  

sofrem os governos em relação à legitimidade, transparência e responsabilidade nestas  

matérias. Do mesmo modo, existem limites para a acção voluntária do sector privado na  

abstenção de regulamentação pelos governos, que por sua vez têm legitimidade para  

criar  as  regras,  e  a  sociedade  civil  tem habilidade  para  se  comprometer  com esses  

valores. 

Muitas acções levadas a cabo por algumas organizações da ONU permanecem  

paralelas e sem conexão com as linhas principais de trabalho; os benefícios da parceria  

122 O PNUMA tendo em consideração a preocupação da sociedade com a problemática ambiental e a  
correspondente demanda por informação, resolveu por decisão do seu Conselho de Administração em  
maio de 1995 elaborar uma série de informes sobre o estado actual do meio ambiente, denominados  
"Perspectivas do Meio Ambiente Mundial" - em inglês Global Environment Outlook (GEO).

123 O  Millennium Ecosystem Assessment  (Avaliação  do  Milénio  de  Ecossistemas,  MA) criado  para  
fornecer  parte  da  informação  científica  necessária  para  a  implementação  da  Convenção  da  
Diversidade  Biológica,  da  Convenção  do  Combate  à  Desertificação  e  da  Convenção  das  Áreas  
Húmidas; foi lançado a nível mundial pelo Secretário Geral das Nações Unidas em Junho de 2001.  
Consiste em avaliações interligadas aos níveis global, sub-global e local, ou seja, em várias escalas.
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da área comercial e a governança ambiental não são realizados; os órgãos das Nações  

Unidas,  muitas vezes,  não têm recursos  disponíveis  suficientes  para implementar  as  

parcerias. 

É necessário mais transparência e consistência na selecção das parcerias, bem  

como mecanismos para uma comparação  das  avaliações  das  parcerias  realizadas.  A  

integração de actores não Estaduais nas instituições da governança global ambiental  

ocorrem,  em geral,  de  modo  ad  hoc,  consequentemente  existe  uma  necessidade  de 

reexaminar as estruturas institucionais que foram criadas para o sistema Estado-centrista  

e formalizar os mecanismos de modo permitir parcerias com actores não estaduais para  

assim poder  atingir  todo o seu potencial.  O desafio  agora está  em criar  um espaço  

institucional  que permita  aos actores não estaduais  preencherem plenamente os seus  

objectivos.

5.2.9. Uso Ineficiente dos Recursos

Quanto ao financiamento, há recursos à disposição da acção ambiental que não  

incluem  apenas  orçamentos  operacionais  das  várias  organizações,  mas  também  

mecanismos de fundos especializados criados a partir de tratados específicos ou gerais,  

como o GEF, e existe ainda valores disponíveis através de doações vindas de fluxos de  

ajuda, de organizações internacionais, de agências das Nações Unidas e de organizações  

não  governamentais  internacionais  para  projectos  ambientais.  Embora  a  soma  de  

dinheiro seja menor que os desafios ambientais globais, os montantes são consideráveis  

e variam consoante ao destino em que será aplicado.

O dinheiro que há disponível não é usado de maneira eficiente e apropriada. A  

questão que se põe é a de saber quanto há de recursos financeiros disponíveis e como  

são utilizados124. A governança global ambiental perde dinheiro na fragmentação e na  

falta  de sinergia do sistema, correm duplicações e  até mesmo contradições entre  os  

diferentes  elementos,  o  que leva  necessariamente à  fragmentação  do financiamento,  

pois objectivos semelhantes aparecem em tratados diferentes. A eficiência do sistema  

também é constrangida pela falta de transparência no financiamento do meio ambiente  

124 ESTY, Daniel C.; IVANOVA, Maria H. - Making International Environmental Efforts Work: The  
Case for a Global Environmental Organization.  Working Paper, Yale Center for Environmental  
Law and Policy, 2001.
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global,  muito dos recursos disponíveis são gastos para manter o sistema e pouco se  

investe em verdadeira acção ambiental. 

Para  além  do  envolvimento  do  Banco  Mundial,  do  PNUD  e  do  GEF  que  

contribuem  com  valores  altos  para  projectos  ambientais,  os  governos  nacionais,  a  

sociedade civil e o sector privado também têm um grande valor com as contribuições  

que  apresentam.  Contudo,  a  fragmentação  geográfica  e  a  duplicação  de  actividades  

podem resultar em custos operacionais elevados e em ineficiência.  Normalmente, as  

criticas em relação ao aproveitamento dos meios financeiros disponíveis, são feitas com  

base em “não haver dinheiro suficiente”, ou seja, falta de financiamento para cobrir as  

despesas,  de  meios  para  mobilizar  novos  auxílios  e  uma fraca  gestão.  Os  recursos  

disponíveis não estão a ser usados do melhor modo, uma vez que grande quantidade de  

dinheiro  acaba  por  se  dispersar  num  sistema  demasiado  fragmentado.  Com  mais  

coerência no sistema da governança e do financiamento, melhores resultados poderiam  

ser atingidos com os recursos hoje disponíveis.

Não há dinheiro suficiente onde é necessário, os objectivos mudam e os fundos  

voluntários  são  imprevisíveis,  há  pouca  informação sobre  a  quantidade  de  dinheiro  

disponível e sobre o quanto que já foi investido no sistema de governança ambiental  

global. Há dois pontos relacionadas com a questão do financiamento que são: a soma  

necessária para administrar o actual sistema, suas variações institucionais e actividades;  

e  a  questão  de  saber  o  montante  de  recursos  que  foi  prometido  para  os  países  em  

desenvolvimento, para que possam cumprir as metas que lhes são impostas. 

O PNUMA serve  de  exemplo,  pois  embora  sendo um órgão subsidiário  das  

Nações  Unidas,  sofre  com  um  orçamento  incerto,  de  contribuições  voluntárias  

imprevisíveis e de doações que são feitas com a condição de terem uso destinado a um  

projecto  específico,  o  que  impede  investimentos  em  projectos  de  longo  prazo  e  

programas mais ousados125.

Embora  não  sejam  suficientes,  há  mais  recursos  financeiros  disponíveis  no  

sistema do que calculamos126. Claro que não podemos subestimar o quantum necessário 

125 Os Estados-Membros deveriam oferecer um financiamento adequado e estável, para que assim o  
PNUMA possa realizar uma melhor administração, um orçamento previsível é o primeiro passo para  
que essa organização melhore a governança na matéria ambiental.

126 A Agenda 21 fala no compromisso assumido pelos países  desenvolvidos em contribuir com 0.7  
pontos  percentuais  do seu produto interno bruto para  assistência aos  países  em desenvolvimento,  
porém apenas uma pequena parte cumpriu.
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para manter  o  sistema da  governança global,  bem como não podemos  negar  que a  

fragmentação  e  a  ineficiência  impedem  de  tirar  melhor  proveito  dos  recursos  

disponíveis.  Todavia o que sugerimos é  que um sistema mais racionalizado poderia  

evitar o desperdício de dinheiro, salvaguardando mais para a acção ambiental 127.

Apesar  da  aceitação  de  tudo  o  que  envolve  o  conceito  de  desenvolvimento  

sustentável, ocorrido na Cimeira do Rio de Janeiro, ainda existe uma divisão entre o  

financiamento do meio ambiente e do desenvolvimento. Isto foi visível na Conferência  

das Nações Unidas sobre o Financiamento do Desenvolvimento 128, na Cimeira Mundial 

sobre o Desenvolvimento Sustentável 129 e na falha das instituições internacionais  de  

realizar o financiamento dos objectivos do meio ambiente baseados no desenvolvimento  

sustentável130.

Com  todos  os  problemas  de  que  sofre  o  sistema  pelo  uso  ineficiente  dos  

recursos,  o  resultado  acaba  por  dar  origem à  relutância  dos  doadores  em apoiar  a  

governança. O problema está mais seriamente relacionado com a dificuldade de atrair  

novos  recursos,  com  a  necessidade  de  melhor  coordenação  dos  meios  financeiros  

actualmente disponíveis, com o desenvolvimento da confiança no sistema em relação a  

sua habilidade de utilizar os recursos disponíveis e novos eficientemente, em torno de  

todas as actividades ambientais.

O Painel de Alto-Nível criado por Kofi Annan, no que diz respeito às formas de  

financiamento  para  a  governança  ambiental  internacional,  recomenda  melhor  

cooperação entre o PNUMA, o PNUD, a OMM, o GEF e o Banco Mundial, no sentido  

de criar capacidades científicas e técnicas, administrar investimentos e infra-estruturas,  

e facilitar a integração dos aspectos ambientais nas políticas nacionais 131.

 O Fundo Mundial para o Meio Ambiente enquanto ferramenta especializada  

para financiar e  apoiar os países em vias de desenvolvimento na implementação de  

127 Por exemplo, as comunicações e relatórios exigidos pelos vários acordos ambientais multilaterais,  
consome muitos recursos,  não apenas humanos, mas também financeiros, o agrupamento seria uma  
forma de poupar tempo e dinheiro.

128 Na resolução 54/196 das  Nações Unidas,  ficou decidida a realização de uma Conferência sobre  
Financiamento para o Desenvolvimento, em Março de 2001, no México, destinada a debater questões  
importantes relacionadas com os sistemas monetário, financeiro e de comércio, a nível nacional e  
internacional.

129 Cimeira Mundial do Desenvolvimento Sustentável Joanesburgo de 26 de Agosto a 4 de Setembro de  
2002.

130 NAJAM,  Adil  -  Financing  Sustainable  Development:  Crises  of  Legitimacy.  Progress  in 
Development Studies. Department of International Relations, Boston University, Boston, USA, 2002.

131 Delivering as One, 2006.
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projectos de defesa do meio ambiente global, deveria receber um aumento de recursos  

para poder lidar  com os desafios  futuros.  O GEF porque sofre de fraqueza interna,  

relacionados com o seu processo e estruturas de tomada de decisão enfrenta cepticismo  

desses países e até da sociedade civil132.

5.2.10. Governança Ambiental Global em outras áreas

Muitas  das  decisões  importantes  que  afectam  a  governança  ambiental  são  

tomadas  noutras  áreas,  como  no  comércio,  no  investimento  e  no  desenvolvimento  

internacional. Instituições como a OMC, o PNUD e o Banco Mundial começam a ter  

mais atenção em relação ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável do que no  

passado. Adicionalmente, áreas como a saúde e a segurança estão cada vez mais ligadas  

à governança ambiental global, que por sua vez, para ser realmente efectiva, precisa de  

encontrar  maneiras  de  ligar  o  meio  ambiente  a  outras  áreas  da  política  global,  

assegurando a coerência entre o meio ambiente e outras esferas globais.

A entrada de considerações ambientais em outras matérias não é um problema,  

mas sim um objectivo. A questão que se coloca aqui é a de assegurar que as relações  

estabelecidas entre o meio ambiente e outras matérias são do conhecimento geral e que  

a relevância à matéria ambiental é dada em fóruns importantes, em regulamentações e  

em políticas que lidam com outras questões.

Não há dúvidas de que o meio ambiente e  o  comércio estão interligados.  O  

objectivo principal da OMC é a liberalização do comércio e no preâmbulo 133 do Acordo 

132 A Strengthened Global Environment Facility. Responses to the Report of the High Level Panel on  
System Wide Coherence, 2007.

133 “Confirmamos, vigorosamente, nosso compromisso com a meta do desenvolvimento sustentável, nos  
termos  do  disposto  no  Preâmbulo  do  Acordo  de  Marraquexe.  Estamos  convencidos  de  que  os  
propósitos  de  sustentação  e  salvaguarda  de  um  sistema  multilateral  de  trocas  aberto  e  não-
discriminatório, bem como as acções voltadas para a protecção do meio ambiente e para a promoção  
do desenvolvimento sustentável, podem e devem ter reciprocidade em termos de apoio. A propósito,  
destacamos os  esforços  dos Membros visando a realização,  em carácter voluntário,  de avaliações  
ambientais  de  cunho  nacional  e  relacionadas  com  políticas  comerciais.  Reconhecemos  que,  de  
conformidade com as regras da OMC, nenhum país deveria ser impedido de adoptar medidas para a  
protecção da vida ou da saúde humana, animal, vegetal, ou do meio ambiente, em níveis que julgar  
apropriados,  na  medida  em  que  tais  medidas  não  representem  injustificável  arbitrariedade  ou  
discriminação entre países nos quais prevaleçam as mesmas condições, ou dissimulada restrição ao  
comércio internacional, e, sob outros aspectos, estejam de acordo com o disposto nos Acordos da  
OMC. Aplaudimos a permanente cooperação da OMC com o UNEP e outras organizações ambientais  
intergovernamentais.  Incentivamos os esforços que visem promover a cooperação entre a OMC e  
importantes  organismos  internacionais  voltados  para  as  questões  de  meio  ambiente  e  de  
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são citados os objectivos de atingir desenvolvimento sustentável, procurando proteger e  

preservar  o  meio  ambiente.  As  medidas  comerciais  podem  ser  efectivas,  

proporcionando meios de cumprimento e execução. A Convenção sobre o Comércio  

Internacional de Espécies Ameaçadas de Extinção aplica sanções comerciais às partes  

que não cumprirem o acordo134.

As  questões  relacionadas  com  o  meio  ambiente  têm  cada  vez  mais  espaço  

noutras  outras  organizações  e  esse  processo  tende  a  continuar,  mas  para  isso  é  

necessário que as instituições ambientais,  particularmente o PNUMA, incentivem as  

conexões existentes e emergentes entre matérias diferentes,  mas relacionadas com o  

meio ambiente e que inclua essas discussões na agenda de política internacional.

A integração  de  considerações  ambientais  nas  medidas  de  investimento  e  de  

desenvolvimento é crucial para efectivar a governança ambiental, porém as regras de  

investimento internacional  podem restringir  a  capacidade dos  governos  nacionais  de  

implementar  as  regulamentações  que  visem  a  protecção  do  meio  ambiente,  

principalmente nos países em vias de desenvolvimento.

As  estruturas  de  regulamentação  nacional  que  integram  considerações  

ambientais no sector privado não são suficientemente fortes. O investimento estrangeiro  

tem sérias  implicações  para  o  meio  ambiente  sustentável  a  curto  e  a  longo  prazo.  

Também os investidores permanecem reticentes em investir em meios para potencializar  

a preservação dos recursos naturais. Os bancos de investimento, agências de estrutura  

financeira e outros projectos de desenvolvimento podem ter grande influência a nível  

nacional, condicionando empréstimos ao uso de meios que protejam o meio ambiente e  

o uso sustentável dos recursos naturais.

Saúde,  meio  ambiente  e  segurança  são  temas ligados  entre  si,  pois  pobreza,  

doenças  infecciosas  e  degradação  ambiental  estão  incluídas,  recentemente,  como  

ameaças da segurança internacional135.  Factores de risco ambiental  afectam a saúde,  

desenvolvimento,  especialmente  na  fase  preparatória  da  Cúpula  Mundial  sobre  Desenvolvimento  
Sustentável, que terá lugar em Joanesburgo, África do Sul, em Setembro de 2002”. 

134 Outras convenções que incluem medidas financeiras são: a Convenção de Basel sobre o movimento  
transfronteiriço  de  resíduos  perigosos  e  a  sua  deposição;  o  Protocolo  de  Montreal  Relativo  às  
Substâncias que Empobrecem a Camada de Ozono; e  O Protocolo de Cartagena sobre Segurança  
Biológica.

135 COSBEY,  A.  International  Agreements  and  Sustainable  Development:  Achieving  the  
Millennium Development Goals . Winnipeg, Manitoba, International Institute for Environment and  
Development, Canada, 2005. www.iisd.org/pdf/2005/investment_iias.pdf.
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nomeadamente no que diz respeito ao uso de água não potável, saneamento, higiene,  

poluição do ar proveniente da queima de combustíveis, assim como estão relacionados  

com os impactos nas alterações climáticas e no aumento do números de catástrofes  

naturais136. O princípio 25 definido na Declaração do Rio 137 trata da ligação entre o meio 

ambiente, a paz e a segurança, para evidenciar essa situação basta pensar nos conflitos  

acerca  da  exploração  ilegal  dos  recursos  naturais,  desastres  naturais,  alterações  

climáticas, refugiados ambientais, etc. 

A ligação entre o meio ambiente e outras áreas é uma realidade e trata-se de uma  

tendência positiva. O problema está nos níveis de cooperação e de interacção entre o  

meio ambiente e outras áreas. 

5.2.11. Participação

Para  aumentar  a  qualidade  e  a  efectividade  da  governança  internacional  

ambiental, a sociedade civil deveria ter uma participação mais institucionalizada nos  

processos de discussão e de tomada de decisões nas políticas ambientais. Actores da  

sociedade civil já participam de diversas formas, seja através de pesquisas científicas,  

processos de desenvolvimento de capacidades e de projectos, programas em prol do  

meio ambiente e uso sustentável dos recursos naturais.

O  Princípio  10  da  Declaração  do  Rio,  assegura  a  participação  de  todos  os  

interessados, o acesso a informações, a participação pública e a justiça ambiental, inclui  

ainda  o  aumento  da  participação  da  sociedade  civil,  e  consequentemente  a  sua  

implementação como parte do sistema da Nações Unidas é essencial 138.

Uma maneira de se pensar a institucionalização da participação da sociedade  

civil na governança ambiental seria a da ONU facilitar e padronizar os processos de  

acreditação. Actualmente para poder fazer parte de uma Conferência de Partes na CDS e  

136 WORLD  HEALTH  ORGANIZATION,  The  World  Health  Report  2002:  Reducing  Risks,  
Promoting Health Life. Geneva, WHO .  www.who.int/whr/2002/chapter4/en/index7.html.

137 “A paz, o desenvolvimento e a protecção do ambiente são interdependentes e indivisíveis.”
138 "As questões ambientais serão mais eficazmente tratadas com a participação, ao nível apropriado, de  

todos os cidadãos implicados. Ao nível nacional, todos os indivíduos deverão ter acesso adequado à  
informação relativa ao ambiente detida pelas autoridades, incluindo informações sobre materiais e  
actividades perigosas nas suas comunidades, bem como a oportunidade de participar nos processos de  
tomadas de decisão. Os Estados devem facilitar e incentivar a consciencialização e a participação do  
público,  disponibilizando  amplamente  a  informação.  Deve  garantir-se  um  acesso  efectivo  aos  
processos judiciais e administrativos, incluindo os de recuperação e de correcção.”
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nas reuniões do Conselho de Administração do PNUMA é necessário solicitar o estatuto  

de observador para cada um dos secretariados, que por sua vez, possuem procedimentos  

diferentes. A acreditação de forma simplificada a uma terceira instituição, aumentaria o  

número  de  entidades  participantes  nos  debates  e  decisões  acerca  da  governança  

ambiental  internacional.  O  desenvolvimento  sustentável  seria  mais  efectivo  pois  

melhoraria a cooperação entre a ONU, os governos nacionais e a sociedade civil.

5.3. Esforços para Melhorar a Governança

Os passos iniciais para melhorar a governança ambiental global começam pela  

necessidade  de  fazer  uma  distinção  entre  as  organizações  que  têm  como  principal  

objectivo o meio ambiente, como o PNUMA, o GEF, secretariados dos acordos, etc.;  

das  outras  organizações  que  têm um âmbito  mais  abrangente  de  implementação  de  

projectos de desenvolvimento, como o PNUD, o Banco Mundial, bancos regionais de  

desenvolvimento, etc.; e das organizações cujas actividades estão relacionadas com o  

meio ambiente, mas que têm outro foco principal, a UNESCO, a UNICEF, entre outros.  

Em termos gerais, entre o primeiro grupo é necessário um elevado grau de coordenação;  

uma coordenação razoável entre o segundo grupo, incluindo a partilha de informações;  

entre o primeiro e o segundo grupo é necessário estabelecer de prioridades em conjunto;  

e para todos os grupos, é desejável que haja comunicação frequente acompanhada de  

coordenação razoável quando estejam em causa as bases de um projecto específico.

Para  atingir  os  objectivos  da  melhor  governança  na  matéria  ambiental,  é  

necessário que as instituições que a formam procurem atingir todo o seu potencial na  

actuação, isto é, que sejam bem administradas, que possuam os recursos necessários e  

que  sejam usados  eficientemente,  visando a  implementação,  que  por  sua  vez  exige  

especial assistência aos países em vias de desenvolvimento, de modo a incluir políticas  

ambientais nas suas prioridades. 

As  principais  razões  que  nos  levam a  defender  uma reforma no  sistema  da  

governança  ambiental,  começam  primeiramente  pela  existência  de  todos  os  

constrangimentos  assinalados  acima  e  que  podem ser  resumidos  na  confluência  de  

opiniões entre ONGs, académicos e empresários de que a necessidade de reforma é  
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urgente e quanto mais o tempo passa, mais se perde a habilidade para tal. A quantidade  

de  actividades  e  de  frustrações  no  debate  acerca  da  reforma  proporciona  uma  

oportunidade onde as recomendações podem gerar algo produtivo. 

Em segundo lugar,  não  só  o  número,  mas  também a  natureza  daqueles  que  

defendem a reforma mudaram, com isso queremos dizer que a reforma começa a ser  

defendida pelos mais altos níveis dos governos nacionais. Adicionalmente tem recebido  

ainda apoio político, factores que demonstram um crescimento na demanda que invoca  

a mudança. 

Em terceiro  lugar,  o  acumular  de  experiências  das  tentativas  de  reforma  do  

passado oferecem meios de encontrar, com clareza e melhor sentido, a opção de reforma  

que politicamente é a mais desejável.
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6. Propostas para Fortalecer a Governança Ambiental

As instituições multilaterais discutidas no capítulo 2 preenchem uma série de  

funções  inter-relacionadas,  como  sensibilização,  fixação  de  agenda,  colecta,  

processamento e disseminação da informação, fixação de orientações e regulamentações  

internacionais,  desenvolvimento de  capacidades,  financiamento,  assistência técnica  e  

resolução de conflitos139.

Até agora essas instituições têm preenchido as suas funções dentro dos seus  

respectivos mandatos de proteger o meio ambiente, mas as instituições multilaterais e  

estruturas existes são inadequadas para resolver os problemas e desafios ambientais que  

a sociedade actualmente enfrenta.  O Capítulo 38 da Agenda 21 e outras conclusões  

obtidas  na  Cimeira  do  Rio  falam  da  necessidade  urgente  de  reestruturação  e  

revitalização do sistema das Nações Unidas.

A  transferência  de  tecnologia  e  o  financiamento  do  desenvolvimento  de  

capacidades deve ser suportada pelos países desenvolvidos, com o objectivo de atingir  

uma participação significativa dos países em vias de desenvolvimento na governança  

ambiental  internacional,  que  por  sua  vez,  deve  ocorrer  dentro  do  contexto  do  

desenvolvimento sustentável e envolver a sociedade civil enquanto agente importante  

dessa transformação. 

Os países que compõem o Sul devem cooperar entre si, compartilhando recursos,  

trocando tecnologias e defendendo as suas necessidades em conjunto.

6.1. Abordagem Vertical

6.1.1. Criação de um Órgão Principal das Nações Unidas

139 IWAMA, Toru -  International Environmental Governance - Multilateral Environmental and  
Coordinating  Mechanisms  (Gaps  and  Weakness/Proposals  for  Reform).  United  Nations 
University, Institute of Advanced Studies, Tokyo, 2002.
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Para que a ordem da governança internacional ambiental tenha um perfil mais  

elevado dentro da ONU poder-se-ia estabelecer um órgão principal com poderes para  

criar regras ambientais e para obrigar ao seu cumprimento, uma vez que não existe,  

actualmente, nenhum órgão com esses poderes.

A Assembleia  Geral  não  é  apropriada,  pois  o  seu  mandato  e  poderes  não  o  

permitem. O Conselho de Segurança não tem poder legal e teria dificuldades políticas  

em interpretar  ameaças  ambientais  como ameaças  à  segurança pública.  O Conselho  

poderia invocar a violação de normas ambientais, mas nem a sua composição, nem o  

seu sistema de votação parecem apropriados para tratar de questões ambientais.

Existem muitas questões que estão por responder em relação ao estabelecimento  

de um novo órgão que tenha poderes legislativos e de execução, bem como quanto à sua  

composição e sistema de votação, sendo certo que qualquer que seja o sistema pensado,  

este deverá ter sempre em consideração que um órgão legislativo deve ter uma razoável  

representação para que seja considerado pela comunidade internacional e sabendo que  

qualquer proposta deve ser aprovada pela Assembleia Geral. Por outro lado, um órgão  

com poder de execução, por analogia, com uma composição pequena, como o Conselho  

de Segurança, poderia actuar mais efectivamente.

6.1.2. Novo Comité da Assembleia Geral em Desenvolvimento Sustentável

Uma outra opção para fortalecer a governança é aumentar o foco da Assembleia  

Geral em desenvolvimento sustentável, possivelmente através de um novo comité. O  

Artigo 10 da Carta da Nações Unidas140 permite à Assembleia Geral discutir qualquer  

questão ou matéria dentro dos objectivos da Carta. A Assembleia Geral é constituída  

por  todos  os  Membros  da  ONU,  pode  fazer  recomendações  em  qualquer  questão,  

excepto  nas  matérias  em  que  o  Conselho  de  Segurança  está  a  agir.  Assim  faz  

recomendações  com o propósito  de promover  a  cooperação internacional  no campo  

político e encorajar o progressivo desenvolvimento do direito internacional e promover  

140 “A Assembleia  Geral  poderá  discutir  quaisquer  questões  ou  assuntos  que  estiverem dentro  das  
finalidades da presente Carta ou que se relacionarem com os poderes e funções de qualquer dos órgãos  
nela previstos, e, com excepção do estipulado no Artº. 12, poderá fazer recomendações aos membros  
das  Nações  Unidas  ou  ao  Conselho  de  Segurança,  ou  a  este  e  àqueles,  conjuntamente,  com  a  
referência a quaisquer daquelas questões ou assuntos.”
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a cooperação. Entre os inúmeros temas que consistem a agenda da Assembleia Geral,  

estão presentes o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável a serem considerados  

nas suas sessões anuais.

O Conselho Administrativo do PNUMA responde perante a Assembleia Geral,  

que considera e decide sobre questões relacionadas com o ambiente, incluindo arranjos  

e processos internacionais.

6.1.3. Nova Agência Especializada da ONU

Em  1991,  foi  proposto  por  Geoffrey  Palmer141 a  criação  de  uma  agência 

ambiental internacional dentro do sistema das Nações Unidas, com poder e autoridade  

reais, uma nova agência especializada da ONU chamada Organização Mundial do Meio  

Ambiente.  A  base  estrutural  da  sua  proposta  é  modelada  na  OIT  que  tem  

representatividade tripartida entre governos, empregados e empregadores, que podem  

participar no processo de decisão incluindo a criação de leis 142.

De acordo com Palmer, a Organização Mundial do Meio Ambiente deveria ser  

composta  por  uma Conferência  Geral  e  um Conselho  Administrativo  com quarenta  

pessoas, vinte representando governos, dez representando organizações empresariais e  

dez representando organizações do meio ambiente, e um Secretariado. Cada Estado-

Membro  enviaria  à  Conferência  dois  delegados  governamentais,  um  representante  

empresarial  e  um  representante  de  organizações  ambientais.  A OMMA poderia  ter  

ambas funções, ou seja, a legislativa e a de implementação, sendo as decisões tomadas  

por maioria de dois-terços. Também poderia exigir relatórios aos Estados-Membros e  

tomar as medidas necessária para assegurar a observância das suas provisões 143.

6.2. Abordagem Horizontal

141 Geoffrey Palmer foi Primeiro Ministro da Nova Zelândia de Agosto de 1989 a Setembro de 1990.
142 PALMER, Geoffrey -  New Ways to Make International Environmental Law , Journal article by 

Geoffrey Palmer; American Journal of International Law, Vol. 86, 1992.
143 O  PNUMA  poderia  ser  fortalecido  e  transformado  nesse  tipo  de  organização  internacional  

intergovernamental, uma agência especializada necessária para concluir acordos com a ONU.
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6.2.1. Revitalização dos Órgãos das Nações Unidas 144

6.2.1.1. Assembleia Geral

No que respeita  à Assembleia  Geral,  poderia ser recomendado que o Quarto  

Comité  encarregado  da  descolonização  fosse  reestruturado  e  transformado  em  um  

Comité  para  o  Desenvolvimento  Sustentável,  ou  ainda  que  o  Segundo  Comité  da  

Assembleia  Geral  seja  redistribuído  com  o  Quarto  Comité,  sendo  que  um  ficaria  

responsável  por  tratar  das  questões  relacionadas  com  o  desenvolvimento  e  meio  

ambiente, e o outro das questões económicas e financeiras.

6.2.1.2. ECOSOC

Como  sugere  o  Capítulo  38.10  da  Agenda  21 145,  as  funções  do  ECOSOC 

poderiam ser revitalizadas de uma maneira a assistir a Assembleia Geral através de um  

sistema de supervisão da coordenação, visão geral da implementação da Agenda 21 e de  

recomendações  quanto  estas  matérias.  Teria  a  responsabilidade  de  integrar  o  meio  

ambiente  e  o  desenvolvimento  nas  políticas  e  nos  programas  da  ONU  e  de  fazer  

recomendações apropriadas à Assembleia Geral, às agências especializadas relacionadas  

e aos Estados-Membros146.

O ECOSOC deveria ter um papel mais activo em termos de coerência e direcção  

de todas as actividades da ONU relacionadas com o ambiente. Poderia ter um mandato  

144 Apresentaremos  algumas  propostas  a  título  elucidativo  sobre  algumas opções  que  poderiam ser  
tomadas em relação aos órgãos principais da ONU, sem decorrer pormenorizadamente, uma vez que  
essas propostas não fazem parte do processo de reforma que propomos.

145 “O Conselho Económico e Social, no contexto da função que lhe é atribuída pela Carta em relação à  
Assembleia Geral e à actual restruturação e revitalização das Nações Unidas nos campos económico,  
social  e  conexos,  será  encarregado  de  apoiar  a  Assembleia  Geral  através  da  supervisão  da  
coordenação, em todo o sistema, da implementação da Agenda 21 e da formulação de recomendações  
nesse sentido. Além disso, o Conselho dirigirá a coordenação e integração, em todo o sistema, dos  
aspectos  das  políticas  e  dos  programas  das  Nações  Unidas  relacionados  com  meio  ambiente  e  
desenvolvimento  e  formulará  recomendações  apropriadas  para  a  Assembleia  Geral,  organismos  
especializados interessados e  Estados Membros.  Devem ser  tomadas as  medidas  necessárias  para  
receber relatórios periódicos dos organismos especializados sobre seus planos e programas relativos à  
implementação da Agenda 21, conforme o disposto no Artigo 64 da Carta das Nações Unidas. O  
Conselho  Econômico  e  Social  deve  organizar  exames  periódicos  do  trabalho  da  Comissão  sobre  
Desenvolvimento Sustentável, prevista no parágrafo 38.11., assim como das atividades realizadas em  
todo o sistema para integrar meio ambiente e desenvolvimento, fazendo pleno uso de seus segmentos  
de alto nível e coordenação.”

146 De um lado extremo da discussão, há quem sugira que o ECOSOC deveria ser totalmente abolido e  
as suas tarefas deveriam ser levadas a cabo pelo actual Segundo e Terceiro Comités da Assembleia  
Geral.
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mais abrangente que abordasse temas como economia, direitos humanos e áreas sociais,  

oferecendo uma base mais larga para um desenvolvimento institucional compreensivo e  

integrado.  Poderia  ainda  desenvolver  uma  função  de  coordenação,  reforçando  as  

relações entre as agências especializadas da ONU 147.

Actualmente  existe  uma necessidade  crescente  de  melhorar  a  coordenação  e  

aumentar a  colaboração entre  os secretariados  dos órgão de decisão,  sendo também  

fundamental que o ECOSOC tenha um papel mais forte na coordenação das actividades  

da ONU, nos campos económico, social e outros relacionados, para assim alcançar os  

objectivos do programa de implementação da Agenda 21 148.

6.2.1.3. Conselho de Segurança

O Conselho  de  Segurança  poderia  ter  funções  relacionadas  com a  protecção  

ambiental baseadas no reconhecimento de que a destruição do meio ambiente pode ser  

uma  ameaça  à  segurança  internacional.  Este  Conselho  tem  poderes  para  forçar  os  

Estados a cumprirem as suas decisões. De qualquer modo, caso as responsabilidades em  

fazer valer as regras ambientais internacionais ou as regras de prevenção de violações  

contra  o  meio  ambiente  fossem  estipuladas,  o  Conselho,  por  causa  da  sua  actual  

composição,  sistema de votação e necessidade de  uma emenda à Carta  das  Nações  

Unidas, seria mais viável e fácil criar um novo órgão principal.

6.2.1.4. Secretariado

Como sugere o capítulo 38.15 da Agenda 21 149, uma liderança forte e efectiva da 

parte do Secretário-Geral é essencial para a governança ambiental global. O Secretário-

Geral tem um papel crucial, pois pode agir enquanto mecanismo para a coordenação e  

supervisão de programas ambientais entre os órgãos das Nações Unidas. Nesse sentido,  

um sistema de  apoio deveria  ser  estabelecido dentro  do  Secretariado,  incluindo um  

Secretariado  para  o  Meio  Ambiente,  enquanto  parte  da  unidade  central  que  é  o  

Secretariado das Nações Unidas.

147 A proposta do Secretario-Geral  sobre a reforma das Nações Unidas em 1997, demonstrou que é  
necessário  um  novo  pensamento  para  o  papel  do  ECOSOC,  com  prioridade  imediata  para  a  
administração de políticas e papel de coordenação.

148 The Programme for the Further Implementation of Agenda 21.
149 “É  imprescindível  que  o  Secretário  Geral  exerça  uma  direcção  firme  e  eficaz,  já  que  será  o  

coordenador dos arranjos institucionais do sistema das Nações Unidas para levar adiante de maneira  
satisfatória as actividades decorrentes da Conferência e para implementar a Agenda 21.”
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6.2.2. Órgãos Subsidiários

6.2.2.1. PNUMA fortalecido

O PNUMA tem sido muito criticado por ter capacidade insuficiente para cumprir  

o seu mandato original, para promover a cooperação internacional na ONU em face das  

crescentes complexidades dos problemas ambientais. Este possui um secretariado de  

tamanho inadequado, um orçamento insuficiente, uma localização de sede impraticável,  

e um Director Executivo sem poderes suficientes no gabinete do Secretário-Geral das  

Nações  Unidas.  A  tudo  isto,  acrescenta-se  ainda  o  baixo  estatuto  das  matérias  

ambientais  na  lista  do  Segundo  Comité  da  Assembleia  Geral  da  Organização  das  

Nações Unidas e a duplicação de funções com outros órgãos. O PNUMA poderia ainda  

cumprir  uma  função  de  coordenador  das  políticas  ambientais  na  ONU  se  algumas  

condições fossem alcançadas.

Há  recomendações  dirigidas  ao  PNUMA,  são  as  seguintes:  a  primeira  é  a  

necessidade de fornecer recursos financeiros previsíveis, adequados e estáveis 150,  em 

ordem a poder cumprir o seu mandato enquanto catalisador. Esta necessidade deveria  

ser satisfeita através de um apoio de financiamento directo que provenha do orçamento  

regular da ONU, destinada aos custos de administração do Secretariado do PNUMA.

A segunda  recomendação  é  o  fortalecimento  do  mandato  do  PNUMA,  em  

particular,  no  que  toca  a  coordenar  e  promover  a  pesquisa  científica  relevante,  

facilitando a troca e disseminação da informação, favorecendo o desenvolvimento dos  

meios de promoção ambiental, como a avaliação de impacto ambiental e a cooperação e  

coordenação nos níveis regional e local,  ajudar os governos a alcançar os requisitos  

institucionais e legais para a protecção ambiental, promovendo também o trabalho em  

conjunto  com  os  órgãos  de  desenvolvimento,  como  o  PNUD  e  o  Banco  Mundial,  

levando  em  conta  considerações  ambientais  nos  seus  projectos  e  dar  suporte  a  

negociações de tratados sobre o meio ambiente. 

Em relação à função de coordenação entre os Secretariados das convenções, o  

PNUMA deveria ser fortalecido de modo a que as funções que tem enquanto órgão de  

150 Secretário-Geral  das  Nações  Unidas ,  The  Secretary-General's  Report  of  the  UN Task  Force  on  
Environment and Human Settlements. A/RES/53/242, 10 Agosto de 1999.
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secretariado de cada tratado, incluísse a relocalização dos Secretariados estabelecidos  

dentro do PNUMA.

Uma terceira recomendação é a da transformação do PNUMA com o estreito  

mandato que possui de “catalisador”, passar a ser uma verdadeira instituição, ou seja,  

um órgão principal  das  Nações  Unidas,  uma agência  especializada  -  um órgão das  

Nações Unidas na área do meio ambiente151.

6.2.2.2. PNUD revitalizado

Os  encontros  do  Programa  da  Organização  das  Nações  Unidas  para  o  

Desenvolvimento e os grupos de consulta do Banco Mundial podem ser usados como  

veículos para o planeamento e revisão pelos governos nacionais. O PNUD é a agência  

líder dentro da ONU para o desenvolvimento de capacidades e para o desenvolvimento  

sustentável  a  nível  local,  nacional  e  regional.  É imperativo que o PNUD tenha um  

trabalho em conjunto com o PNUMA e que os representantes do PNUD prestem mais  

esforço para coordenar o campo de actividades de cooperação técnica 152.

6.2.2.3. Futuro da CDS

A Comissão de Desenvolvimento Sustentável não tem sido uma autoridade forte  

no que respeita à sua missão na área do desenvolvimento sustentável 153. As críticas têm 

sido enfatizadas principalmente por causa da participação exclusiva de Ministros do  

Meio Ambiente,  que a  nível nacional carecem de poder de decisão e financiamento  

adequado, por ser uma comissão funcional do ECOSOC e por não possuir poderes de  

tomada de decisão na Assembleia Geral. A CDS não tem capacidades suficientes para  

actuar no campo da implementação, financiamento, transferência de tecnologia e não  

consegue  integrar  os  aspectos  económicos,  sociais  e  ambientais  nas  políticas  e  

151 FRENCH, H. -  Partnership for the Planet: An Environmental Agenda for the United Nations.  
Wordwatch Paper, 1995.

152 Agenda 21, Capítulo 38.24. “O PNUD, como o PNUMA, também deve desempenhar uma função  
decisiva no acompanhamento das actividades decorrentes da Conferência.  Através de sua rede de  
escritórios exteriores,  promoverá o impulso colectivo do sistema das Nações Unidas em apoio da  
implementação da Agenda 21 nos planos nacional, regional, inter-regional e mundial, aproveitando os  
conhecimentos dos organismos especializados e de outras organizações e órgãos das Nações Unidas  
dedicados  a  actividades  operacionais.  É  preciso  fortalecer  o  papel  de  representante  
residente/coordenador residente do PNUD a fim de coordenar as actividades de campo das actividades  
operacionais das Nações Unidas.”

153 A Strengthened CDS – UN Reform and Sustainable Development, 2007.



88

programas nas Nações Unidas.

Uma hipótese seria a redefinição do seu mandato 154, “de maneira a traduzir as 

preocupações em instruções concretas aos políticos, tornar as avaliações de informações  

em planos de acção inequívocos e criar parcerias no mundo globalizado” 155. A CDS não 

tem autoridade legal para tal acção e os instrumentos adoptados pelos governos têm  

valor  de  soft  law, é  por  isso  que  se  defende  que  a  CDS  deveria  ter  a  autoridade  

necessária para fazer valer os instrumentos das suas negociações. 

A CDS deveria centrar-se em realizar a implementação actual do seu plano de  

trabalho e não apenas aprofundar novas decisões 156 157, incluindo o desenvolvimento e o 

planeamento da acção à escala das mudanças e investimentos. Por outro lado, deveria  

realizar trabalhos legislativos e regulamentações, visando os ajustamentos necessários.  

Deveria,  ainda,  monitorar  o  fluxo  de  recursos  e  a  transferência  para  os  países  em  

desenvolvimento, principalmente em áreas que visem a protecção ambiental, de novas  

tecnologias relevantes através da remoção de barreiras.

Muitas propostas realçam a necessidade da CDS fazer uma melhor coordenação  

entre  acordos  ambientais  multilaterais  e  instituições  internacionais  em  relação  a  

fragmentação no sistema internacional. “É necessário fortalecer as ligações e oferecer o  

suporte  necessário  para  assegurar  que  a  comunidade  internacional  irá  receber  os  

benefícios  máximos  dos  investimentos  que  têm  feito  nos  instrumentos  do  sistema  

internacional”158.

154 CARPENTER, Chad -  Strengthening International Environmental Governance by Reforming  
Existing  United  Nations  Bodies  -  International  Environmental  Governance  (Gaps  and  
Weaknesses,  Proposals  for  Reform).  Working  Paper,  UNU-IAS  (United  Nations  University,  
Institute of Advanced Studies), Tokyo, 2002.

155 Earth Negotiations Bulletin, CSD-5 Summary.
156 Um foco mais estreito e realista para a CDS com uma abordagem sistemática seria, por exemplo,  

focar no que a ONU está ou não está a fazer, ou se a ONU está a agir levando em conta os assuntos  
relacionados ao desenvolvimento sustentável.

157 Os relatórios da CDS têm em vista a acção necessária a nível nacional e também visa formular novas  
directivas para as organizações sem realmente examinar como melhorar a efectividade institucional  
em termos de haver ou não meios para implementar as recomendações.

158 UN Task Force on Environment and Human Settlements.



89

7. A Organização Mundial do Meio Ambiente

Em face da vulnerabilidade do estado do meio ambiente podemos afirmar que a  

resposta  que  as  instituições  ambientais  oferecem  são  inadequadas,  incompletas  e  

ineficientes. A falta de uma instituição global ambiental com capacidade de responder a  

esses desafios é evidente.

A criação de uma Organização Mundial do Meio Ambiente oferece um catálogo  

compreensivo das funções que as instituições ambientais actuais não têm e que, desta  

forma, seriam alcançadas, tais como: o desenvolvimento de princípios e normas; forte  

capacidade científica; financiamento previsível; criação de capacidades, principalmente  

nos  países  em  vias  de  desenvolvimento;  recolha  de  dados;  resolução  de  disputas;  

exigência  do  cumprimento  dos  acordos;  encontrar  um  meio  que  introduzisse  

preocupações ambientais em outras instituições, como na OMC; criar uma ligação entre  

a OMMA, enquanto mecanismo de execução ou como modelo, e as diversas estruturas  

existentes, incluindo nelas os vastos problemas relacionados com o meio ambiente. 

O que está  em causa  não  é  simplesmente  o  facto  de  os  secretariados  serem  

pequenos,  os  orçamentos  serem  baixos,  a  localização  ser  distante,  o  controlo  dos  

governos, ou a complexidade das questões ambientais com algumas instituições a falhar,  

mas  sim todo  o  sistema  que  foi  adicionalmente  criado  com instituições  ambientais  

incompletas, que desde o seu início, falharam a sua missão.

As  organizações  internacionais  do  meio  ambiente  são  agências  organizadas  

pelos governos nacionais e possuem algum grau de independência que vai para além do  

controlo  formal  dos  governos  nacionais,  mas  que  são  fiscalizados  por  mecanismos  

multilaterais,  através  de  um conjunto  de  governos  que  visam a  protecção  do  meio  

ambiente. Assim as organizações ambientais diferenciam-se das agências  ad hoc, das 

agências nacionais, dos actores transnacionais e das corporações com fins lucrativos. O  

termo “organizações internacionais”, enquanto grupo organizado hierarquicamente, com  

funcionários,  mandato  e  recursos  destinados  a  uma  determinada  área,  difere  de  
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instituições internacionais e de regimes internacionais de ciência política, bem como do  

termo  organização  internacional  usado  em  direito  internacional  que  permite  

essencialmente  comparar  entidades  que  diferem  com  seu  estatuto  legal.  A  nossa  

definição  abrange  a  ONU  e  suas  agências  especializadas,  e  ainda  alguns  dos  seus  

órgãos, como os secretariados 159. 

A efectividade de uma organização internacional  do meio ambiente pode ser  

analisada  em três  dimensões,  em rendimento  ( output)  que  é  a  actividade  actual  da 

organização; em resultado (outcome) que é a mudança no comportamento dos actores,  

como  governos,  grupos  não  governamentais,  cientistas,  meios  de  comunicação,  ou  

actores individuais; e em impacto (impact) que é a mudança nas metas políticas, como 

melhorias quantificáveis em relação ao meio ambiente natural. Dados para avaliar os  

resultados  são  fáceis  de  gerar,  mas  a  sua  importância  empírica  é  limitada.  Os  

indicadores de impacto são complicados de medir, principalmente no campo do meio  

ambiente.  Relacionar  melhorias  no  meio  ambiente  com  um  meio  de  influência  

específica de um regime internacional é virtualmente impossível devido à complexidade  

do processo ecológico. 

É preferível, portanto, focar nos resultados da actividade da organização para  

avaliar  a  efectividade  das  organizações  intergovernamentais,  que  é  a  mudança  no  

comportamento dos actores a que se dirigem ou a outros. 

Vamos  demonstrar,  analiticamente,  algumas  variações  estruturais  que  estão  

relacionadas com uma possível organização ambiental, bem como algumas variações  

contextuais.

7.1. Variações

7.1.2. Competência Formais

A transferência  de  autoridade  que  os  Estados  concedem a  uma  organização  

internacional  varia  consideravelmente  o  que  ajuda  a  explicar  as  diferenciações  na  

159 BIERMANN,  Frank;  BAUER,  Steffen  -  Assessing  the  Effectiveness  of  Intergovernmental  
Organizations in International Environmental Politics.  Published by Elsevier Ltd, Institutions /  
Global Environmental Change, 2003. www.elsevier.com/locate/gloenvcha.
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efectividade  de  uma  agência.  Algumas  organizações  têm o  poder  de  monitorizar  o  

cumprimento por  parte  de alguns  Estados-Membros,  enquanto outras  dependem dos  

relatórios  enviados  pelas  partes.  Pode ainda  ocorrer  que  não  haja  nenhum meio  de  

acompanhar o cumprimento. Organizações com mais competências formais são mais  

efectivas do que aquelas que têm poucas ou nenhumas.

7.1.3. Força dos Regimes

A questão de um mandato formal dado pelos governos a uma organização está  

relacionada  com  a  estrutura  de  um  regime  internacional.  Muitas  organizações  que  

operam no campo ambiental, são secretariados de tratados multilaterais, com um certo  

grau de autonomia, mas que diferem caso a caso. Contudo podemos concluir que quanto  

mais autónoma for a organização, mas influência terão as suas acções.

7.1.4. Estrutura Organizacional

Um  baixo  grau  de  hierarquia  permite  alto  grau  de  flexibilidade  das  acções  

individuais  das  organizações.  A complexidade  dos  problemas  ambientais  parecem  

advertir  em  favor  de  um estrutura  mais  flexível  e  horizontal  para  as  organizações  

internacionais.  Pode-se dizer  que um alto grau de flexibilidade na estrutura de uma  

organização,  permite  mais  efectividade  do  que  as  organizações  com  uma  estrutura  

vertical hierárquica forte.

7.1.5. Problemas de Ajuste

O campo da política ambiental é, provavelmente, aquele que contém instituições  

mais  diferentes  e  mais  desorganizadas.  O  problema  de  ajuste  aplica-se  tanto  às  

organizações  quanto aos regimes.  Podemos dizer  que as  organizações que  têm uma  

estrutura mais directamente direccionada ao problema são as mais efectivas.

7.1.6. Disponibilidade de Recursos
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As organizações variam muito em relação aos recursos de que podem dispor,  

seja  para  o  emprego  de  funcionários,  seja  para  concretizar  acções.  Embora  pareça  

correcto afirmar que a disponibilidade de recursos afecta a efectividade da organização,  

estudos feitos nos campos da administração e da economia, mostram que a alocação de  

recursos não aumenta, necessariamente, a efectividade da organização. 

7.1.7. Envolvimento de Interessados

As organizações que valorizam a cooperação com outros interessados tendem a  

ser mais efectivas do que as organizações que confiam apenas na sua própria autoridade.  

Acreditamos que o envolvimento de interessados traz aspectos positivos relacionados  

com a efectividade160.

7.1.8. Variações Contextuais

As  variações  contextuais  são  difíceis  de  analisar  analiticamente.  Todavia  

podemos considerar algumas conclusões sobre os resultados ou sobre o impacto que  

podem estar relacionados com a variação estrutural ou que precisam de ser atribuídas  

num  determinado  contexto.  Muitas  variáveis  contextuais  estão  ligadas  a  factores  

externos  de  uma organização,  mas  que  a  podem afectar.  O discurso  científico  e  as  

inovações tecnológicas podem fazer mudar as opções e as estratégias visadas por uma  

determinada  organização.  Outras  variações  contextuais  podem ser  internas,  como  a  

influência  do  líder  da  organização,  nomeadamente  no  que  diz  respeito  às  suas  

características pessoais, ou ao método de trabalho de cada agência para realizar seus  

objectivos. São estes aspectos difíceis de avaliar, mas que não podem ser subestimados.

7.2. Porque a Organização Mundial do Meio Ambiente?

160 Outros  aspectos que são levados em conta para analisar a  efectividade de uma organização são  
procedimento para a tomada de decisão, mecanismos internos de resolução de conflitos, mecanismos  
de representação interna e o recrutamento de recursos humanos,  como teremos a oportunidade de  
analisar mais a diante.
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O que está em causa não é a falta de uma governança ambiental, ela já existe,  

mas  está  difusa  entre  várias  instituições  e  numa  série  de  acordos  multilaterais  

ambientais  que  operam separadamente.  Nunca  foi  pensado  uma  estrutura  ideal.  Ao  

contrário, a cada vez que um problema ambiental surge, novas entidades são criadas. A  

falha  do  sistema  da  governança  global  do  meio  ambiente  é  especialmente  notável  

quando  comparada  com  a  OMC,  que  é  composto  por  um  órgão  ministerial,  uma  

hierarquia entre comités, um sistema de resolução de disputas e um grupo que revê as  

políticas dos governos nacionais. 

A maior fraqueza na matéria ambiental é a falta de uma autoridade central com  

poder para coordenar e  exercer  influência noutras  áreas  da política internacional.  A  

política ambiental é composta por mandatos contraditórios e sobrepostos e que não tem  

autoridade,  nem  recursos  financeiros  suficientes  para  fazer  do  meio  ambiente  uma  

prioridade161 162.

Uma preocupação comum relacionada com a criação de uma OMMA, é que tal  

organização poderia ser demasiado poderosa e intrusa. A esse respeito a analogia feita  

com a OMC vai  contra a  criação da OMMA, pois a bagagem política que a  OMC 

carrega é muito superior. 

Os países em vias de desenvolvimento vêm as regulamentações da OMC como  

coercivas e intensas para os planos de desenvolvimento nacional. Enquanto que alguns  

grupos da sociedade civil  defendem que a OMC promove a integração económica e  

eleva o poder de decisão para um nível acima da opinião pública, outros dizem que  

mesmo que cada governo tenha uma influência igualitária, na prática a última palavra  

pertence sempre aos países ricos. Assim, não sabemos se uma potencial OMMA não  

sofreria das mesmas críticas que sofre a OMC 163.

Grande  parte  dos  problemas  existentes,  tais  como  alterações  climáticas,  

degradação da camada de ozono, poluição marítima, actividade piscatória, bem como  

uma série de outras questões, seria melhor serem resolvidos com uma organização a  

161 Em contraste  com a  estrutura  da  OMC,  a  governança  internacional  do meio  ambiente  não tem  
mecanismos de cumprimento e de aplicação.

162 Algumas das  instituições  que  lidam com questões  de ordem ambiental  são o PNUMA, a CDS,  
PNUD, GEF (que é gerido pelo Banco Mundial, PNUMA e PNUD).

163 CHARNOVITZ, S.  -  Toward a World Environment Organization: Reflections upon a Vital  
Debate.  A World  Environment  Organization,  Solution  or Threat  for Effective  International  
Environmental  Governance?  Edited  by  Frank  Biermann  e  Steffen  Bauer,   Ashgate.  Aldershot,  
England, 2005.
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nível mundial. Ironicamente, nenhuma destas questões em particular, estão a ser objecto  

de trabalho do PNUMA, mas sim de noutras organizações ou entidades de tratados. 

Uma possível OMMA ajudaria os governos a escolherem as melhores estratégias  

para resolver problemas e na manutenção de bens públicos. A racionalidade subjacente  

à partilha de jurisdição com uma organização para o meio ambiente a nível mundial é a  

necessidade de coordenação vinda de cima, de uma entidade superior. 

7.2.1. A OMMA para competir com a OMC

Alguns autores  vêem a  OMMA como um competidor  efectivo contra  outros  

regimes,  isto  torna-se  mais  aparente  quando comparada com o  a  OMC,  que  exerce  

grande predominância sobre outros regimes e organizações, as normas ambientais são  

cuidadosamente elaboradas de modo a não entrar em conflito com as regulamentações  

da OMC164. Embora, muitas vezes, o PNUMA e outros secretariados sejam convidados  

para participar nas sessões de negociação como observadores, a verdade é que o regime  

ambiental tem pouca influência dentro da OMC.

Se  existisse  a  OMMA haveria  a  monitorização  das  negociações  da  OMC,  

assegurando que  as  novas  disciplinas  não  colocariam em causa  as  regulamentações  

ambientais. Poderia ser desenvolvida uma associação entre os ministros ambientais, que  

colaborariam entre eles, com o objectivo de atingir objectivos comuns, tendo assim uma  

cooperação horizontal e não uma estrutura com relação vertical de supervisão.

Enquanto  que  o  estabelecimento  da  OMC obteve  apoio  de  grande  parte  da  

comunidade  internacional,  a  OMMA não  tem o  mesmo  fundamento.  As  ONGs,  as  

associações  ambientais  e  o  público  em geral  temem  não  ter  influência  na  política  

ambiental, por isso existem dúvidas em relação a falta de democracia e legitimidade.  

Embora  uma possível  OMMA possa  seguir  o  modelo da  OMC,  enquanto modo de  

participação dos governos, em outras matérias teria que assegurar mais a participação da  

sociedade civil  e de empresários,  indo ao encontro dos princípios da Declaração do  

Rio165.

164 ESTY,  Daniel  C.  -  Toward  Optimal  Environmental  Governance .  Vol.  74,  Nº.  6,  New  York 
University Law Review, Dec 1999.

165 O Princípio 10 da Declaração do Rio assegura que a melhor maneira de tratar as questões ambientais  
é assegurar a participação, a nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. Ao nível nacional,  
cada indivíduo deve ter acesso adequado as informações relativas ao meio ambiente de que disponham  
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7.2.2. A OMMA para ser mais forte que o PNUMA

Há um argumento comum na literatura que afirma que a OMMA deveria ser uma  

entidade mais forte que o PNUMA, mas isto não é totalmente convincente. O reforço do  

PNUMA não é mais que uma questão de escolha por parte dos governos, significa que  

se fosse do interesse dos representantes, eles poderiam agora aumentar os poderes do  

PNUMA. A criação de uma organização sem poderes superiores aos que actualmente  

tem  o  PNUMA não  ajudaria  em  nada  a  melhorar  o  estado  actual  da  governança  

ambiental. A reorganização só será efectivamente útil se houver mudanças nas escolhas  

políticas e implementação dessas perspectivas. 

Se  os  governos  decidirem  criar  a  Organização,  será  porque  chegaram  à  

conclusão  de  que uma organização mais  centralizada,  com uma estrutura  financeira  

firme é necessária para atingir uma política ambiental mais efectiva, pois só assim uma  

OMMA seria mais forte que o PNUMA. Existe o perigo de se criar uma organização  

apenas com o estatuto mais elevado, mas sem recursos efectivos e autoridade maior do  

que o PNUMA. 

7.2.3. Bases para criar a OMMA

Qualquer  organização  a  ser  criada  deve  ser  baseada  num  modelo  

intergovernamental  que  assegure  a  participação  de  organizações  e  entidades  não-

governamentais na governança ambiental, pois assim aumentaria a opinião que suporta  

a criação de uma OMMA. De facto, a Organização poderia reflectir os padrões usados  

pela  OIT,  órgão  criado  em 1919,  onde  empregados  e  empregadores  participam em  

posição de igualdade com os representantes dos governos, num sistema tripartido. 

Na actualidade  em que vivemos,  um sistema tripartido não seria  plenamente  

adequado, pois uma efectiva OMMA teria que prover espaço para representantes dos  

governos  e  para  outros  interessados,  incluindo  ONGs,  grupos  de  direitos  humanos,  

as  autoridades  públicas,  inclusive  informações  sobre  materiais  e  actividades  perigosas  em  suas  
comunidades, bem como a oportunidade de participar em processos de tomada de decisão. Os Estados  
devem facilitar  e  estimular  a  conscientização e  a  participação pública,  colocando a informação à  
disposição de todos.
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empresários, cientistas, líderes religiosos e ainda muitos outros. O estabelecimento dos  

meios  de  participação  na  OMMA seria  um  desafio,  e  o  mais  difícil  ainda  seria  

estabelecer  um  meio  que  combine  uma  participação  alargada  com  o  processo  de  

decisão. 

O estabelecimento de uma OMMA é politicamente difícil de se conseguir, mas  

não podemos dizer que é impossível166. Uma boa política ambiental não é apenas uma 

preocupação  dos  países  ricos,  mas  também  é  hoje,  uma  preocupação  dos  líderes  

ambientais dos países em vias de desenvolvimento167.

Para reforçar a governança internacional do meio ambiente, do desenvolvimento  

sustentável e dos direitos humanos e ao mesmo tempo fazer com que as organizações  

sejam mais  democráticas  e  responsáveis,  seria  necessário  dar  a  essas  organizações,  

autoridade legal e institucional168. A solução para a governança ambiental seria criar a  

Organização Mundial do Meio Ambiente, elevar e reforçar as organizações da ONU em  

matéria social e de desenvolvimento, para assim poderem actuar como contrapeso em  

relação às poderosas instituições das áreas do comércio e do financiamento. A OMMA  

poderia  assegurar  uma  política  efectiva  e  um  processo  de  decisão  adequado  à  

administração e à gestão das questões ambientais. 

A eficácia  da  governança  ambiental  está  condicionada  à  existência  de  um  

conjunto  de  instrumentos  jurídicos  e  políticos  que  seriam  coordenados  e  

supervisionados pela OMMA. Com estes instrumentos poderia conseguir: a criação de  

um sistema padronizado de relatórios ambientais e de acompanhamento; o reforço da  

cooperação; caso seja necessário, a racionalização e integração dos secretariados dos  

acordos multilaterais ambientais; um mecanismo de execução que vise o cumprimento  

dos acordos e de resolução de litígios, com poderes para sanções em caso de violação de  

leis  ou  acordos;  disponibilizar  e  promover  o  desenvolvimento  de  capacidades,  

transferência de tecnologia e de recursos, de forma permitir a completa participação dos  

países  em  vias  de  desenvolvimento;  por  fim  a  identificação  de  novas  questões  

relevantes, mas que são negligenciadas por outros foros e instituições multilaterais.

Uma  OMMA verdadeiramente  eficaz  exigiria  um  financiamento  adequado  e  

166 VON MOLTKE, K. - The Organization of the Impossible.  Global Environmental Politics, Working  
Paper, IISD, Winnipeg, Canada, 2001.

167 FRENCH, H. - New Leadership from the South , World Watch Article, July-August, 2003.
168 PACE, William; CLARKE, Victoria -  The Case for a World Environment Organization.  MIT 

Press Journals, November, 2002. www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/152638001570705
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estável169; o direito de acesso do público à informação 170; a participação de ONGs, da 

sociedade civil e dos cidadãos; e uma forma de participação consultiva das ONGs de  

todas as regiões de forma verdadeira e eficaz.

Apesar  da  visibilidade  dada  à  questão  sobre  a  criação  de  uma  OMMA,  na  

Cimeira de Joanesburgo não se alcançou nenhum progresso, pois os resultados serviram  

para  demonstrar  a  falta  de  vontade  política  para  resolver  as  críticas  em relação  às  

questões institucionais para a criação de uma OMMA.

Muito pode ser feito para resolver as necessidades da governança global do meio  

ambiente. As ONGs exercem um papel muito importante nessa matéria, mantendo vivos  

esses temas em discussões políticas. Algumas acreditam que a governança internacional  

para o desenvolvimento sustentável e para meio ambiente deve ser exercido através da  

criação  da  OMMA,  necessária  para  manter  o  desenvolvimento  da  democracia  

internacional e da governança global. As ONGs precisam de chamar a atenção para que  

não  haja  um sistema  a  evoluir  sem consideração  dos  direitos  sociais,  ambientais  e  

humanos,  devem  trabalhar  em  conjunto  com  os  governos,  como  os  de  França  e  

Alemanha,  para  corrigir  o  déficit  que  há  na  governança  mundial  e  avançar  com a  

criação da Organização171.

Evidentemente  que  uma OMMA,  por  si  só,  não  resolveria  os  problemas  da  

governança global internacional do meio ambiente,  seria necessário uma reforma na  

OMC  de  forma  a  aplicar  o  princípio  das  responsabilidades  comuns,  porém  de  

diferenciadas.  Para  assim,  avançar  com  um  quadro  jurídico  e  com  um  sistema  

institucional internacional para o desenvolvimento sustentável.

 Apesar do estabelecimento da OMMA ser um projecto a longo prazo, temos de  

considerar que as questões relativas ao desenvolvimento internacional da democracia e  

169 As opções poderiam incluir os “impostos verdes” sobre actividades que prejudicam o meio ambiente  
e as taxas de utilização dos bens comuns.

170 Poderia ser estabelecida por uma convenção mundial baseada no Princípio da Declaração do Rio que  
dispõe “O melhor modo de tratar as questões ambientais é com a participação de todos os cidadãos  
interessados,  em  vários  níveis.  No  plano  nacional,  toda  a  pessoa  deverá  ter  acesso  adequado  à  
informação sobre o ambiente de que dispõem as autoridades públicas, incluída a informação sobre os  
materiais e as actividades que oferecem perigo em suas comunidades, assim como a oportunidade de  
participar  dos  processos  de  adopção  de  decisões.  Os  Estados  deverão  facilitar  e  fomentar  a  
sensibilização e a participação do público, colocando a informação à disposição de todos. Deverá ser  
proporcionado  acesso  efectivo  aos  procedimentos  judiciais  e  administrativos,  entre  os  quais  o  
ressarcimento de danos e os recursos pertinentes”.

171 PACE, William; CLARKE, Victoria -  The Case for a World Environment Organization.  MIT 
Press Journals, November, 2002.
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da governança global  estão intimamente ligadas ao desenvolvimento sustentável e à  

futura  Organização  Mundial  do  Meio  Ambiente.  Esta  posição  é  o  passo  mais  

equilibrado, eficaz e responsável para a governança global.

7.2.4. Sociedade Civil e Agências Intergovernamentais

Uma  nova  organização  permitiria  aos  governos  e  à  sociedade  civil  

institucionalizar a influência dos actores não estaduais de um modo mais forte e mais  

equilibrado.  Os  países  do  Sul  receiam  a  participação  de  organizações  não  

governamentais, pois em geral, elas são mais favoráveis aos países do Norte. De facto, a  

maioria  das  organizações  existentes  são  do  Norte,  logo  velam  mais  pelos  seus  

interesses. 

Com uma organização a nível mundial e uma Assembleia forte e influente, seria  

mais fácil conseguir meios com foco no equilíbrio de opiniões e de objectivos, e que ao  

mesmo  tempo  oferecessem  um  mecanismo  de  processo  de  decisão  que  

institucionalizasse a influência desse diferentes grupos de interessados na governança  

do meio ambiente, garantindo assim, um equilíbrio de interesses.

O modelo que poderia ser usado é o sistema de quatro votos da Organização  

Mundial do Trabalho. Esse modelo seria ideal para garantir direitos iguais, bem como a  

representatividade  dos  interesses  dos  Estados  do  Sul  com  associações  não  

governamentais de acordo com a grandeza da sua população. De qualquer modo, este  

modelo está longe da perfeição por uma série de razões 172,  no entanto, é aquele que 

fornece uma participação equitativa da sociedade civil numa Assembleia da OMMA.

7.2.5. Protecção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável

Alguns participantes do debate sobre uma nova organização a nível  mundial  

propuseram a criação de uma Organização Mundial do Desenvolvimento Sustentável  

em vez de uma Organização Mundial do Meio Ambiente, que geralmente é associada a  

fusão e a elevação do PNUMA com o PNUD, defendem que a questão ambiental é  

172 Como por exemplo, a escolha de uma associação para representar um governo, a falta de recursos dos  
países em desenvolvimento para participar em foro internacional, a própria complexidade da política  
ambiental, entre outros.
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muito complexa para ser tratada por apenas uma organização 173.

Esta posição pode ser perigosa, pois ambas são entidades diferentes em tamanho  

e  recursos.  O  resultado  poderia  ser  o  reforço  dos  objectivos  ambientais  dentro  da  

comunidade  de  desenvolvimento  ou  na  lenta  degradação  dos  objectivos  ambientais  

numa  nova  agência  de  desenvolvimento.  O  PNUMA  e  PUND  têm  cultura  

organizacional  diferente,  de  acordo  com os  objectivos  de  cada  programa,  devido  à  

diferença de tamanho e de recursos é difícil acreditar que uma comunidade ambiental  

pequena irá prevalecer perante uma comunidade para o desenvolvimento muito maior.

Em  segundo  lugar,  faz  todo  o  sentido  manter  a  diferenciação  entre  

desenvolvimento  sócio-económico  e  protecção  ambiental.  Depois  de  quase  duas  

décadas  de  discussão  sobre  o  desenvolvimento  sustentável,  a  maioria  dos  países  

continua  a  manter  uma  distinção  entre  ministros  ambientais,  económicos  e  de  

desenvolvimento. 

O  PNUMA e  o  PNUD  têm  funções  e  objectivos  de  trabalho  diferentes.  O  

PNUMA administra  áreas  como a  iniciativa  de  tratados,  conferências  diplomáticas,  

preparação de pessoal a nível nacional, disseminação do conhecimento; tudo isto em  

função  da  matéria  ambiental;  enquanto  que  o  PNUD  tem um campo  de  aplicação  

operacional,  implementação  e  geração  de  conhecimento.  A fusão  entre  ambos  pode  

fazer perder a influência do PNUMA na gestão ambiental 174. 

O que foi dito não implica que a OMMA não trabalhe em campos que estejam  

relacionados  com  o  desenvolvimento  sustentável,  mas  sim  que  deve  perseguir  a  

preservação  dos  recursos  ambientais  dentro  do  contexto  de  desenvolvimento.  A  

constituição da OMMA deve abarcar não só regras puramente ambientais, mas também  

preocupações sobre o desenvolvimento dos países do Sul. Princípios como o direito ao  

desenvolvimento, direito à soberania sobre os recursos naturais dentro da jurisdição do  

Estado,  responsabilidades  comuns  mas  diferenciadas,  devem  estar  presentes  no  

173 MEYER-OHLENDORF;  KNIGGE  -  A United  Nations  Environment  Organization  (Global 
Environmental  Governance  –  Perspectives  on  the  Current  Debate).   Center  for  UN  Reform 
Education, New York, 2007.

174 A OMMA poderia ter um objecto alargado. A Organização Mundial do Desenvolvimento Sustentável  
teria que abarcar os programas de desenvolvimento e ambientais como a Conferência das Nações  
Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), PNUD, Organização das Nações Unidas para  
o Desenvolvimento Industrial (UNIDO), entre outros. Um comprometimento com o desenvolvimento  
sustentável, não implica nenhuma renúncia das organizações que focam no meio ambiente em vez de  
desenvolvimento. Para que tal OMDS obtivesse efectivo sucesso seria necessário incluir a OMC e o  
Banco Mundial e essa opção, como sabemos, é impossível.
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documento constitutivo da organização.

7.2.6. O Sul e a OMMA

Os países em vias de desenvolvimento são resistentes à criação de uma nova  

organização  que  lide  apenas  com  as  questões  ambientais.  Invocam  que  as  

condicionantes  de  uma  nova  organização,  poderiam  prejudicar  o  direito  ao  

desenvolvimento  económico  e  os  direitos  soberanos  sobre  recursos  naturais 175.  Na 

verdade esses países  poderiam ter  potenciais  benefícios,  uma vez  que uma OMMA  

apresentaria  um  fórum  para  enfrentar  as  suas  preocupações,  criando  uma  sede  e  

reduzindo assim o número de reuniões necessárias que actualmente tem que existir na  

governança global do meio ambiente.

Até agora poucos países demonstraram interesse na criação de uma organização  

para o meio ambiente a nível mundial.  Apenas França, Alemanha, Brasil, Singapura e  

África do Sul. Grande parte dos países em vias de desenvolvimento está em silêncio ou  

age com algum cepticismo em relação ao reforço da governança ambiental. Uma análise  

breve  leva-nos  a  acreditar  que  a  criação  de  tal  organização  vai  ao  encontro  dos  

interesses desses países, uma vez que seria facilitada a transferência de tecnologias, o  

apoio financeiro e a participação nas negociações internacionais, aumentando a voz dos  

países do Sul a nível global. 

Uma solução  possível  que  poderia  ser  adoptada,  em relação  ao  processo  de  

decisão, seria o sistema de maioria dupla para o processo de votação na Assembleia da  

OMMA, necessitando do assentimento de dois terços dos membros, que deveria incluir  

a maioria simples dos países em desenvolvimento e dos países desenvolvidos 176. 

7.2.7. Agrupamento de Tratados

O agrupamento das centenas de acordos multilaterais tem sido apontado como  

uma das soluções para o problema de coordenação que sofre a governança ambiental.  

175 Essas  preocupações  foram  reforçadas  no  Princípio  sobre  as  Responsabilidades  Comuns,  porém  
Diferenciadas, na Cimeira do Rio em 1992.

176 Um dos problemas que aqui surgem é nomear países em uma ou em outra classificação, pois há casos  
como o de Singapura, país considerado em vias de desenvolvimento, contudo com um produto interno  
bruto superior a muitos países desenvolvidos.
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Esta concentração envolveria relocalização de secretariados; racionalização de serviços  

administrativos; agenciamento de conferências de partes de convenções relacionadas;  

agrupamento de relatórios, de informação e de distribuição através, por exemplo, de  

relatórios  uniformes,  avaliações  científicas  ou  sincronização  entre  os  encontros  dos  

diferentes órgãos de tratados.

Contudo,  agrupar  estes  acordos  é  apenas  um primeiro  passo  para  resolver  o  

problema, com isso queremos dizer que não é uma substituição da ideia sobre a criação  

de uma organização superior a nível mundial. Há diversos níveis de agrupamento, ou  

seja, o problema da coordenação não estaria resolvido. Por exemplo: um nível seria o  

meio ambiente a ser protegido, como a atmosfera ou o am biente marinho, que necessita 

de pesquisas científicas e de avaliações; a seguir temos agrupamentos necessários de  

acordo com a actividade humana, agricultura,  transporte  e  produção industrial 177;  ao 

terceiro  nível  o  agrupamento  exigido  para  problemas  comuns  relacionados  com  o  

instrumento  político  escolhido 178.  Todos  representam  algum  nível  para  fazer  

agrupamentos, mas poderia ainda haver outros como o agrupamento a nível regional. As  

implicações  práticas  podem  ser  programas  conjuntos  para  preparação  de  oficiais,  

transmissão da informação e desenvolvimento de capacidades nos países dos Sul.

O  agrupamento  a  todos  esses  níveis  tornaria  o  sistema  ainda  mais  confuso,  

tornando a coordenação ainda mais difícil. Um sistema baseado em agrupamentos não é  

útil.  A  ideia  de  agrupamento  apenas  é  possível  se  pensarmos  em  “agrupar  os  

agrupamentos” dentro de uma agência especializada das Nações Unidas.

7.2.8. Centralização

A total centralização seria impraticável179, pois mesmo as agências que não são 

177 No caso das alterações  climáticas,  seria  necessário  agrupar,  por  um lado, transportes  e  poluição  
marinha, ou no caso da produção industrial, juntar acordos sobre a decomposição da camada de ozono  
com produtos poluentes; convenções sobre desmatamentos e com convenções sobre a biodiversidade,  
etc.

178 Como ocorre nos casos de restrição ao comércio, como no caso de substâncias que degradam a  
camada de ozono, comércio de espécies em extinção, etc.

179 Uma organização que visasse uma total centralização, de todas as instituições, tais como o PNUMA,  
os acordos multilaterais sobre o meio ambiente, OMM, o GEF, FAO, etc., seria inconcebível, e ainda  
que pudesse ser feito, há fortes argumentos contra. As questões ambientais são por natureza diferentes  
e a coexistência sob uma única instituição não traria benefícios, outro problema é que havendo uma  
organização assim,  ela  tiraria  dos  Estados questões  que  são tratadas  pelos  sistemas domésticos  e  
nenhum governo estaria disposto a abrir mão desses poderes.
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ambientais têm programas, recursos e divisões com responsabilidades relacionadas com  

o meio ambiente. O Banco Mundial, a OMC, a OIT, a OMS, a FAO, a UNESCO, a  

AIEE (Agência Internacional de Energia Atómica) entre muitas outras têm componentes  

ambientais180. 

A  centralização  não  pode  negar  a  importância  de  programas  regionais  

ambientais, tais como os tratados regionais sobre oceanos, bem como a componente  

regional de instituições de bancos de desenvolvimento ou de organizações regionais. O  

nível regional é o ideal para a cooperação em relação ao meio ambiente, porque está  

mais próximo para resolver o problema e da questão do ecossistema que está em causa.  

Assim, mesmo uma OMMA completamente centralizada, poderá ter mais instituições  

fora dela do que dentro181.

180 CHARNOVITZ, Steve - A world Environment Organization.  Columbia Journal of Environmental  
Law, 2002.

181 Strand,  Jonathan  R.  defende  a  criação  de  organizações  regionais  ambientais,  para  tratar  dos  
problemas que enfrentam a crise ambiental, mas não partilhamos dessa opinião, pois só haverá uma  
efectiva  solução  se  os  problemas  ambientais  forem tratados  à  escala  global,  a  regionalização  de  
instituições traria mais sobreposição de tarefas, discordância entre os seus interesses, principalmente  
nos conflitos existentes entre Norte e Sul. Para mais informações STRAND, Jonathan R. - The Case 
for  Regional  Environmental  Organization,  Regional  Integration  and  Multilateral  
Environmental Governance, International Environmental Governance (Gaps and Weaknesses,  
Proposals for Reform)  Working Paper, UNU-IAS (United Nations University, Institute of Advanced  
Studies), Tokyo, 2004.
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8. Modelos para a Organização Mundial do Meio Ambiente

Virtualmente  as  várias  propostas  que  existem  sobre  a  criação  de  uma  

organização a nível mundial, pode ser enquadrada numa de três tipos.

A primeira delas, a proposta menos radical, defende a elevação do PNUMA a  

uma agência especializada da ONU, com um verdadeiro estatuto organizacional próprio.  

Os autores que defendem essa abordagem usam como modelo de referência a OMS ou a  

OIT. Nesse modelo as outras agências que trabalham no campo ambiental não seriam  

integradas dentro da nova organização, e tão-pouco dissolvidas. A nova agência seria  

incumbida  de  facilitar  e  coordenar  os  processos  de  criação  de  normas  e  sua  

implementação,  isto  seria  possível  com  o  reforço  do  mandato  do  PNUMA  e  

possibilitando a nova agência criar capacidades nos países em vias desenvolvimento. A  

diferença  entre  o  PNUMA reforçado  para  o  actual  é  que  este  último  actua  como  

catalisador de iniciativas, uma vez que possui o estatuto de programa e não pode actuar  

em projectos de implementação. Adicionalmente, poderes políticos e legais poderiam  

fazer parte do novo estatuto da agência especializada, que permitissem à Organização  

Mundial  do  Meio  Ambiente  aprovar  por  maioria  qualificada  dos  votos,  certas  

regulamentações  que  são  obrigatórias  para  todos  os  membros.  Poderia  ter  uma  

Assembleia Geral que adoptasse textos negociados pelos seus comités.

A segunda  opção  é  o  modelo  mais  ousado,  tratava-se  de  uma  organização  

intergovernamental baseada em questões ambientais. Teria um processo de decisão por  

maioria, bem como poderes de execução para fazer os Estados cumprirem os acordos  

internacionais com base na protecção ambiental. Este tipo de modelo é raro, para além  

da União Europeia, o único exemplo de órgão supranacional é o Conselho de Segurança  

das  Nações  Unidas,  de  qualquer  maneira,  enquanto  os  benefícios  de  uma  super  

instituição ambiental estão à parte do discurso, tal organização está fora de ser realista e  

desejável.

A terceira proposta é uma estrutura mais centralizada ou racionalizada.  Estes  
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autores contestam a sobreposição entre as instituições e organizações que têm influência  

na  política  ambiental  internacional,  consequentemente,  a  centralização  defende uma  

abordagem  racionalizada  que  integraria  todas  as  agências  e  programas  numa  

organização mundial do meio ambiente. Os argumentos a favor utilizados são a maior  

eficiência e coordenação da política ambiental internacional, que iriam contrabalançar  

os riscos associados a centralização. A integração dos regimes ambientais poderia seguir  

o modelo da OMC, que acolhe múltiplos acordos sob a mesma organização central. 

8.1. Elevar o PNUMA a Agência Especializada da ONU

O PNUMA enfrenta desafios desde a sua criação, enquanto mero programa não  

pode adoptar tratados, nem iniciar nenhum tipo de acordo por iniciativa própria. Não  

tem fundo previsível, está subordinado ao ECOSOC, tem um mandato legal limitado,  

falta  de  recursos  e  a  sua  localização  atrapalha  a  participação  em  encontros  e  

negociações.

Essa primeira proposta defende que a melhoria da governança ambiental global  

pode  ser  atingida  com  a  elevação  do  PNUMA a  agência  especializada,  sem  ser  

substituído por uma nova agência superior. A chamada Organização Mundial do Meio  

Ambiente  contaria  com  recursos  financeiros  e  humanos  próprios,  bem  como  

competência acrescida e mandato legal. Nesse modelo, a Organização funcionaria entre  

as  outras  instituições  e  organizações  internacionais,  onde  os  Estados-Membros  

partilhariam  competências  em  matéria  ambiental.  A  Organização  teria  orçamento  

próprio, baseado em contribuições fixas e poderia ter outros meios de financiamento  

inovadores182.  Recursos  adicionais  seriam  aplicados  no  campo  da  sensibilização  

ambiental, transferência de tecnologia e disposição de especialistas da área ambiental a  

nível internacional, nacional e também local.

A  transformação  do  PNUMA  em  agência  especializada  permitiria  adoptar  

tratados,  reforçaria o papel enquanto instituição guarda-chuva para o meio ambiente  

global,  delineando  a  habilidade  de  proporcionar  informação  e  de  ser  um centro  de  

desenvolvimento  de  capacidades.  Elevar  o  PNUMA a  agência  especializada  requer  

182  Por exemplo um regime baseado no comércio de emissões de agente poluentes.
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menos investimento financeiro e diplomático do que acrescentar uma nova organização  

ao sistema183. O modelo poderia seguir a estrutura da Organização Mundial de Saúde ou  

da Organização Internacional do Trabalho,  ou seja,  organizações independentes com  

composição própria.

Caso houvesse acordos entre os governos em estabelecer uma nova organização,  

seria baseada num instrumento legal constitutivo que exigiria a ratificação de um certo  

número de Estados para se tornar efectivo, mas não de todos, para assim ter alguma  

autonomia  organizacional.  Seria  necessário  uma  decisão  dos  Estados-Membros  da  

Assembleia Geral das Nações Unidas para formalmente abolir o PNUMA e transferir o  

seu pessoal e o património para a nova agência.

A discussão acerca do fortalecimento do PNUMA deve ser baseada numa visão a  

longo  prazo,  isto  é,  um  planeamento  que  envolva  todas  as  dimensões  de  

desenvolvimento  sustentável  e  processos  já  existentes.  Trata-se  de  uma  estratégia  

integrada  entre  o  nível  local  e  o  nacional,  planeamento  de  finanças  e  orçamento,  

monitorização  prévia  para  orientar  os  processos  e  mecanismos  de  participação  

efectivos184.

8.1.1. Implicações Políticas e Legais

Em  2007,  na  24ª  Sessão  do  Conselho  de  Administração  do  PNUMA,  foi  

acordada  a  necessidade  de  fortalecer  o  PNUMA 185.  Alguns  privilegiaram  o 

fortalecimento  da  instituição  dentro  do  seu  mandato  actual 186,  enquanto  que  outros 

apoiaram a  transformação  do  PNUMA em agência  especializada.  Os  defensores  da  

última  proposta,  acreditam que  uma  organização  a  esse  nível  poderia  proporcionar  

liderança política, legitimidade e coordenação efectiva. 

De uma maneira ou de outra as discussões devem focar-se na necessidade de  

fortalecer o PNUMA, definindo primeiramente as funções necessárias antes mesmo de  

definir a forma de uma eventual nova instituição.

183 NAJAM A.; PAPA, Mihaela; TAIYAB, Nadaa -  Global Environmental Governance – A Reform  
Agenda. International Institute for Sustainable Development, Ministry of Foreign Affairs of Denmark,  
2006.

184 A Strengthened UNEP and UN System on Environment, 2007.
185 UNEP/GC/24/12 Summary of ministerial consultations on United Nations Reform, 2007.
186 NAJAM, Adil - Why we don't need a new International Environmental Organization.  Center for 

Energy and Environmental Studies, Working Paper, Boston University,  Boston, 2001.
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A criação de uma Organização Mundial do Meio Ambiente levanta questões  

muito  importantes  como  as  de  saber  se  uma  nova  organização  deveria  tratar  de  

problemas ambientais globais187 ou também locais188, como actualmente faz o PNUMA. 

Outra questão crucial coloca-se em relação à participação e papel da sociedade civil 189.

Uma Organização Mundial do Meio Ambiente teria o mesmo estatuto legal de  

uma agência especializada da ONU. Seria baseada num acordo intergovernamental que  

não exigiria  o  consenso de todos os  membros  da ONU. As agências especializadas  

respondem ao ECOSOC, mas na prática possuem grande autonomia em relação ao seu  

orçamento e trabalho. A organização, com as suas características institucionais, teria um  

órgão  plenário,  um órgão  executivo,  um secretariado  e  um processo  de  tomada  de  

decisão baseado em maioria simples ou maioria específica dos seus membros.

O  mandato  da  Organização  Mundial  do  Meio  Ambiente  deveria  derivar  do  

187 Autores como Frank Biermann defendem que uma organização deve englobar todos os níveis de  
questões  ambientais,  outros  como  Daniel  C.  Esty  e  Maria  Ivanova  apoiam  a  criação  de  uma  
Organização  Global  para  o  Meio  Ambiente  (OGMA),  que  teria  como  âmbito  apenas  problemas  
globais ambientais, onde problemas locais, como a poluição do ar e a degradação do solo não fariam  
parte do trabalho da organização.  ESTY, Daniel C.; IVANOVA, Maria H. -  Making International 
Environmental Efforts Works: The Case for a Global Envoronmental Organization.  Yale Center 
for  Environmental  Law and Policy,  2001.  (Prepared for  presentation at  the Open Meeting of  the  
Global Enviornmental Change Research Community, Rio de Janeiro, October 6-8, 2001).

188 A distinção feita entre os termos “global” e “mundial” feita por Daniel C. Esty e Maria Ivanova não  
tem o nosso apoio, pois uma organização que se estabeleça a nível internacional deve ter em conta os  
riscos ambientais gerados a nível local, pela própria natureza da matéria ambiental (conexão, ligação,  
relação, interconectividade) é que faz sentido ter em conta actividades locais, pois estas podem ter  
efeitos em outros lugares do globo, diferentes daqueles de onde são criadas. A partir do momento que  
um Estado faz parte de uma Organização, deve agir efectivamente para que os seus compromissos  
tornem-se reais, só com uma legítima monitorização pela Organização da implementação é que tal  
será  possível,  pois  cada  país  ira  debruçar-se  sobre  as  vantagens  de  ordem económicas  que  uma  
actividade  pode  gerar,  sem  respeito  aos  objectivos  acordados  para  o  meio  ambiente  a  nível  
internacional,  assim  não  fará  uma  verdadeira  monitorização  das  actividades  exercidas  em  seus  
território. O contraste entre problemas “globais” (como a protecção dos bens comuns) deveriam ser  
controlados pela OGMA, enquanto que os problemas “mundiais” (por exemplo a poluição da água, do  
ar  e  da terra)  não estariam cobertos.  A terminologia é  confusa,  pois  a  distinção entre  problemas  
globais (que exigiria um consenso entre muitos) e problemas partilhados (os quais todos os países  
têm, mas que alguns podem resolver e outros não) seria difícil de alcançar. O problema relacionado  
com uma organização que tratasse apenas dos problemas globais é decidir o que incluir no conceito da  
palavra  global,  o  que  iria  ser,  nada  mais  que  uma  decisão  arbitrária,  seria  ou  não  incluído  a  
biodiversidade, a actividade piscatória, lixo tóxico e nuclear, as florestas que servem no combate do  
aquecimento global, mas que estão inseridas dentro de fronteiras. Não é fácil dar um resposta exacta a  
essa questão, mas a OMMA não deveria tomar partido do trabalho que pertence às agências nacionais  
de cada país, pois corre o risco de criar duplicação e sobreposição de trabalho, porém este é um padrão  
que é impossível  de se  alcançar,  pois  todas  as  agências  internacionais  se  sobrepõem às  agências  
nacionais e  todas  as  agências que existem não visam apenas problemas globais.  Os mandatos  da  
OMC, OIT, OMS, FAO, e muitas outras, trabalham sobre questões e problemas que cada pais partilha.

189 BIERMAN, Frank - Reforming global environmental governance. From UNEP towards a world  
environment organization (Global Environmental Governance -  Perspectives on the Current  
Debate). Center for UN Reform Education, New York, 2007.
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PNUMA,  ou  seja,  proporcionar  liderança  e  orientação  política,  revisar  a  situação  

ambiental  global  sobre  os  países  em vias  desenvolvimento,  tomando  atenção  se  os  

planos que a Organização elabora são compatíveis com os planos e prioridades desses  

países.

8.1.2. Funções Básicas da Organização Mundial do Meio Ambiente.

8.1.2.1. Coordenação da governança ambiental global

Elevar  o  PNUMA  a  agência  especializada  poderia  melhorar  a  falta  de  

coordenação de que sofre o sistema actualmente e aumentar os resultados.

O  problema  da  política  ambiental  é  bem  conhecido,  desde  1972  quando  o  

primeiro órgão com responsabilidade em relação ao meio ambiente  foi  criado,  bem  

como os seus sucessores, todos padecem de falta de autoridade suficiente para fazer  

valer os seus interesses. Não há nenhum órgão em matéria ambiental que se compare  

com a OMS e com a OIT, cada um nos seus respectivos campos. Ao contrário, o que  

sucede é uma sobreposição funcional de várias instituições. 

Um  centro  internacional  com  estratégias  claras  para  assegurar  a  protecção  

ambiental  é  necessário  nos  tempos  que  correm,  que  poderia  ser  feito  através  da  

existência de uma Organização Ambiental  do Meio Ambiente que juntaria  todos  os  

interessados, programas e organizações, bem como limitaria duplicações, sobreposições  

e inconsistências.

Rever a localização dos secretariados dos tratados ambientais multilaterais sob  

uma organização central, seria uma das formas para potencializar a coordenação entre  

os regimes e  novos acordos ambientais.  O tratado constitutivo da nova organização  

poderia fornecer princípios gerais para a preparação de tratados ambientais e regras de  

organização que os governos adoptariam nos seus regimes ambientais. 

Ao  ver  o  exemplo  da  OMC,  o  regime  ambiental  a  ser  adoptado  teria  duas  

divisões, uma com ratificação obrigatória para todos aqueles Estados que queiram fazer  

parte da organização, enquanto haveria um outro regime que existiria para aqueles que  

quisessem ficar  de fora.  Os tratados  existentes  permitiriam criar  um “código da  lei  

ambiental”  e  as  conferências  de  partes  seriam  transformadas  em  subcomités  da  
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Assembleia190.

A racionalização dos secretariados e dos negociadores faria aumentar a voz dos  

países  do  Sul  nas  negociações  ambientais  globais,  uma vez  que  o  actual  sistema é  

demasiado fragmentado e a coordenação é inadequada. A localização dispersa onde são  

negociados os acordos dificulta a participação dos países em vias de desenvolvimento,  

que carecem de recursos para comparecer com seus especialistas em todos os encontros.  

A contínua necessidade de viagens caracteriza a política do meio ambiente, enquanto  

que outras matérias têm uma sede de negociação.

8.1.2.2. Desenvolvimento e implementação da lei ambiental internacional

Uma agência especializada estaria mais bem posicionada para apoiar o processo  

de criação de regimes ambientais, especialmente ao iniciar e preparar novos tratados 191. 

A nova organização poderia aprovar regulamentações obrigatórias a todos os membros,  

a  Assembleia  poderia  aprovar  tratados  negociados  pelos  seus  subcomités  sob  seus  

auspícios, poderes estes que vão muito além dos poderes actuais do PNUMA.

A OMMA,  para  além  do  regime  de  criação  de  normas  e  regulamentações,  

poderia melhorar a implementação da política internacional através de um sistema de  

relatórios  comuns,  onde  os  Estados  indicam  a  situação  do  meio  ambiente  e  da  

implementação dos acordos, bem como os esforços para gerar sensibilização pública 192. 

A maioria das convenções tem meios de relatórios diferentes uns dos outros acerca das  

exigências e formatos, essa duplicação penaliza os países em vias de desenvolvimento,  

com  os  elevados  custos  administrativos  que  poderiam  ser  usados  pelos  governos  

nacionais para outros propósitos 193. 

Com a OMMA, todos os relatórios que são actualmente exigidos poderiam ser  

190 Como aconteceria, por exemplo, no caso do Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Agridem a  
Camada de Ozono.

191 O  modelo  da  OIT poderia  ser  usado,  pois  tem  um  corpo  de  regulamentações  que  podem  ser  
consideradas como um código global de trabalho.

192 BIERMANN, Frank -  The Case for a World Environmental Organization , MIT Press Journals,  
2000. http://www.mitpressjournals.org

193 Para Daniel C. Esty e Maria Ivanova que apoiam a criação de uma  Organização Global para o Meio  
Ambiente (OGMA), a implementação dos acordos internacionais e o cumprimento passa a ser uma  
matéria de execução a nível nacional e local, em compensação o desenvolvimento de capacidades em  
matéria ambiental, dentro dos limites nacionais é uma matéria de grande importância. onde a partilha  
de informação e de tecnologias permitem melhores práticas, programas estruturais em financiamento,  
em ciência, administração de recursos e assistência técnica.  ESTY, Daniel C.; IVANOVA, Maria H. -  
Making International Environmental Efforts Works - The Case for a Global Environmental  
Organization. Yale Center for Environmental Law and Policy, 2001.



109

resumidos  a  um  só  submetido  à  mesma  organização,  em  vez  de  adicionar  novas  

camadas de burocracia.

8.1.2.3. Transferência de tecnologia e recursos financeiros para o Sul

Reforçar a capacidade dos países em vias de desenvolvimento para lidar com os  

problemas  ambientais  é  uma das  funções  dos  regimes  internacionais  ambientais.  O  

estado actual de ajuda aos países do Sul sofre de falta de transparência, eficiência e  

participação  dos  países  envolvidos.  A maioria  dos  países  industrializados  luta  para  

aumentar o poder do Banco Mundial e para estabelecer uma ligação com o GEF, por  

isso os países do Sul encaram o Banco Mundial como uma instituição dominada pelos  

países do Norte, por causa das contribuições que realizam, e a quantidade de reformas  

por que já passou o GEF gera dúvidas nos países do Sul.

A OMMA poderia ter poderes para coordenar os vários mecanismos financeiros  

e  para  administrar  os  fundos  dos  demais  regimes  e  ainda  ser  usada  para  qualquer  

esquema  futuro  de  financiamento.  Uma  agência  especializada,  em  oposição  a  um  

programa, tornaria possível um sistema de financiamento regular e previsível dos seus  

membros, em vez de contribuições voluntárias, tal como funciona o PNUMA.

8.1.2.4. Funções científicas

O conhecimento  científico  utilizável  abrange uma série  de entendimentos.  O  

nosso  objectivo  terá  como  base  pontos  que  precisam  ser  efectuados  pela  nova  

organização,  como  sejam,  conhecimento  básico,  monitorização  ambiental  e  

aconselhamento político194.

As ligações casuais são múltiplas, o conhecimento pode influenciar a vontade  

política dos Estados e a habilidade técnica para resolver ameaças ambientais, através da  

provisão  de  um  foro  institucional  de  cooperação  que  auxilie  a  capacidade  de  

planeamento e protecção, aumentando a preocupação dos governos e de outras partes  

relevantes para a natureza, extensão e magnitude das ameaças ambientais. Cada função  

científica irá actuar de maneira a contribuir para uma governança ambiental multilateral  

mais efectiva,  enquanto os Estados aprendem com as novas ameaças,  surgem novas  

194 Yearbook  of  International  Environmental  NGOs  -  Co-operation  on  Environment  and  
Development, 2002/2003  FNI PROJECTS. http://www.fni.no
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maneiras de responder a esses problemas. 

Monitorização  é  a  colecta  sistemática  de  informação  sobre  a  qualidade  

ambiental. Um acompanhamento rigoroso pode levar a uma determinação de agenda  

mais  diligente,  bem como melhorar  a  implementação  dos tratados  internacionais  do  

meio ambiente195 196.

Aconselhamento político envolve a escolha de medidas nacionais específicas e  

de  medidas  colectivas  relacionadas  com  a  degradação  ambiental.  Pode  influenciar  

substancialmente as obrigações dos regimes e da política ambiental internacionais, bem  

como a observância a nível nacional quanto a efectividade dos acordos 197.

A ciência é necessária para a boa política, embora não seja necessária para haver  

cooperação. Os acordos ambientais multilaterais com provisões sobre o conhecimento  

utilizável têm contribuído para a redução da degradação ambiental, levando a adopção  

de  políticas  colectivas  que  visam atingir  níveis  toleráveis  de  protecção  com custos  

sociais  aceitáveis.  Para  além  disso,  as  instituições  internacionais  que  financiam  a  

geração  de  conhecimentos  ajudam  a  persuadir  os  governos  com  os  conceitos  de  

protecção e de integridade ecológica.

Existe  uma necessidade de gerar conhecimento utilizável  e  um entendimento  

básico  sobre  a  complexidade  do  sistema,  um  exemplo  disso  é  o  The  Global  

Environmental Change Programmes 198, que ainda está alcançar um consenso acerca de 

um  entendimento  sistemático  do  ecossistema  global;  a  Análise  do  Milénio  sobre  

Ecossistemas199,  com foco  nos  sistemas  vivos,  fez  esforços  similares  para  acumular  

conhecimentos sobre ecossistemas específicos, mas muito ainda está por desenvolver. O  

195 DAVID  G.  Victor;  KAL  Raustiala;  SKOLNIKOFF,  Eugene  B.  -  The  Implementation  and 
Effectiveness of International Environmental Commitments: Theory and Practice .  MIT Press, 
Cambridge, 1998.

196 WEISS, Edith Brown; JACOBSON, Harold K. - Engaging Countries: Strengthening Compliance  
With International Environmental Accords , MIT Press, Cambridge, MA,1998.

197 Como o PNUMA e o  Mediterranean Action Plan , onde a informação deve ser disseminada pelas  
instituições internacionais aos governos e dentro de cada administração governamental para outros  
níveis.

198 No trabalho realizado por Global Environmental Change Programme (1999), é enfatizado o facto de  
o conhecimento, a experiência e os valores populares serem importantes para estabelecer e avaliar  
diferentes cenários de soluções possíveis. 

199 O Millenium Ecosystem Assessment  (MA) ou Análise do Milénio sobre Ecossistemas foi lançado a  
nível mundial pelo Secretário Geral das Nações Unidas, Koffi Annan, em 2001, com vista a responder  
à necessidade de informação científica sobre a condição actual e as consequências das mudanças nos  
ecossistemas para o bem estar humano, especialmente a informação necessária para a implementação  
da Convenção da Biodiversidade, da Convenção do Combate à Desertificação e da Convenção das  
Zonas Húmidas.
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conhecimento  ainda  está  centrado  em  comportamentos  específicos  de  partes  do  

ecossistema em vez de se concentrar no mundo como um todo.

8.1.2.5. Desenvolvimento de capacidades a nível nacional

Em última análise, a monitorização ambiental requer a participação da maioria  

dos Estados. Muitos governos não têm capacidade para actuar efectivamente na maioria  

das  suas  funções  ambientais,  não  têm recursos  e  tecnologia  para  monitorar  o  meio  

ambiente.  A habilidade  administrativa  para  desenvolver  e  fazer  cumprir  as  políticas  

ambientais varia de governo para governo. Os problemas enfrentados por estes Estados  

estão  relacionados  com  os  profissionais  disponíveis,  orçamentos  pequenos  e  fraca  

influência política sobre os outros governos.

Existe  uma  forte  necessidade  de  transferência  de  recursos  para  desenvolver  

capacidades a nível nacional, implica investimentos em países localizados em regiões  

importantes  em face  às  ameaças  ambientais,  como a China,  o  Brasil  e  a  Índia.  As  

instituições  internacionais  podem  exercer  limites  através  da  imposição  de  certos  

comportamentos  como  condição  para  aumentar  os  recursos  e  elevar  o  perfil  das  

agências, instituições ambientais e ONGs.

8.1.2.6. Monitorização

Para  a  política  ambiental  ser  efectiva  é  necessário  a  avaliação  geral  do  

ecossistema,  monitorização  das  tendências,  esforços  para  determinar  os  meios  para  

atingir a protecção ambiental, pois assim consegue-se estabelecer as linhas de base para  

acção e alertas prévios. A monitorização deve ser imparcial, compreensível e sinóptica. 

A maioria  das  acções  são  organizadas  regionalmente,  dentro  de  um  limite  

instituído pelos acordos ambientais multilaterais, criados para lidar com uma específica  

ameaça ambiental, como ocorre em muitos programas regionais do PNUMA em relação  

aos oceanos200.

Muitos acordos ambientais multilaterais estão relacionados com comités ad hoc, 

convencionados periodicamente para estudar a qualidade de um recurso ambiental 201. 

Estes  esforços  têm  pouca  influência,  pois  não  funcionam  como  uma  função  de  

200 Algumas  lacunas  em  determinadas  matérias  permanecem,  como  em  relação  ao  uso  da  terra  e  
eliminação de resíduos sólidos.

201 Como são exemplos os North Sea and Baltic Environmental Quality Status Reports.
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monitorização completa. A avaliação pode ser feita em períodos longos e os relatórios  

não  avaliam  sempre  as  mesmas  substâncias,  pois  não  espelham  a  saúde  do  meio  

ambiente actual e o que pode ser alcançado, quando muito indicam  hot spots  para a 

atenção política.

A  melhor  maneira  de  organizar  a  monitorização  é  através  de  comités  

permanentes,  independentes  e  regulares.  Os  comités  permanentes  fazem  relatórios  

uniformes, oferecem dados exactos, estão em condições de fornecer informações sobre  

a  qualidade  ambiental  e  dados  sobre  o  sucesso  de  um  determinado  regime.  Em  

princípio,  uma OMMA seria  a  autoridade  única  que  consolidaria  todos  os  arranjos  

existentes  para  a  monitorização  do  meio  ambiente  e  agregaria  todos  os  dados  e  

informações colhidas dessas monitorizações 202.

8.2. Uma Organização Intergovernamental

Trata-se da construção de um sistema para a governança internacional global,  

para o século XXI partindo de duas opções: uma identifica os países do Norte através do  

G8203,  para projectar tal  arquitectura; e a  outra,  através do modelo supranacional da  

União Europeia. Foca-se na intersecção de instituições importantes com poderes na área  

comercial, investimento e financiamento, que estão presentes no centro do processo de  

desenvolvimento  de  globalização  económica.  O  argumento  usado  liga  o  estresse  

ambiental  gerado  pelas  funções  económicas  e  suas  organizações,  e  exige  que  um  

sistema de governança global para o meio ambiente seja mais compreensivo e coerente,  

sendo capaz de conectar o sistema actual e algumas instituições fortes do Norte.

8.2.1. Modelos

Os  modelos  fornecidos  pela  ONU falham em matérias  como efectividade  e  

implementação,  tornando-se  cada  vez  mais  evidente,  a  necessidade  de  elaborar  um  

202 German Advisory Council on Global Change,  World in Transition: New Structures for Global  
Environmental Policy, vol. 2, Earthscan Publications Ltd, London and Sterling,VA, 2001.

203 São os Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e o Canadá (antigo G7), mais a  
Rússia.
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sistema  coerente  que  acompanhe  as  instituições  económicas  globais  e  de  

desenvolvimento. O maior exemplo que hoje se pode notar é a nível europeu, por isso a  

sua liderança pode ser vista através das crescentes interdependências entre países ricos  

pertencentes ao Norte. 

8.2.1.1. Baseado na força dos G8

A questão que ainda perdura é a  de como uma organização deve ser criada,  

especialmente  após  Joanesburgo,  onde  os  sistemas  apresentados  pela  ONU  têm  

falhado204.  Para  competir  com  o  cenário  internacional  e  assegurar  uma  posição  

igualitária perante outros regimes, alguns autores defendem que o meio mais seguro é  

relacionar o Grupo dos G8, enquanto maiores democracias, a esforçarem-se a criar a  

OMMA, através da liderança de um pequeno grupo com poderes industriais, urbanos e  

marítimos.

Um modelo  mediano é  o  do  NAFTA205,  um regime  de  comércio  livre,  com 

acordos ambientais, uma instituição à qual pertencem países ricos do Norte e países em  

vias de desenvolvimento do Sul, que são tratados como iguais. O regime prova a ligação  

entre o campo económico e ambiental dentro de uma possível organização ambiental  

com recursos próprios.

8.2.1.2. Baseado na União Europeia

Uma organização construída sob o modelo da União Europeia poderia integrar  

questões que vão desde a integração dos regimes ambientais existentes à reorganização  

do processo de decisão. 

A UE é uma instituição que governa um extensivo número de matérias,  cria  

oportunidades de estabelecer ligações entre elas e de cooperação. O processo de decisão  

não é assoberbado por uma agenda de temas demasiado complexos porque, na prática,  

204 John J. Kirton fala em um modelo tendo como base exclusivamente o grupos dos G8 e da OCDE,  
focado  em uma  forte  e  compreensiva  organização  virada  para  o  meio  ambiente,  tenho  assim  o  
exemplo seguido nos Estados Unidos e na Europa. KIRTON, John J. - Generating Effective Global  
Environmental Governance: The North's Need for a World Environmental Organization (A  
World  Environment  Orgaznization.  Solution  or  Threat  for  Effective  International  
Environmental Governance?) Edited by Frank Biermann e Steffen Bauer, Ashgate. Aldershot, 2005.

205 O Acordo de Comércio Livre da América do Norte ( North American Free Trade Agreement)  ou 
NAFTA é um tratado envolvendo Canadá, México e Estados Unidos da América e tendo o Chile como  
associado, numa atmosfera de livre comércio, com custo reduzido para troca de mercadorias entre os  
três países. O NAFTA entrou em vigor em 1º de janeiro de 1994. Em: http://pt.wikipedia.org/
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as  ligações  entre  as  diferentes  matérias  são  limitadas.  Muitas  das  negociações  que  

ocorrem na UE não são realizadas em rondas, pelo contrário, são delegadas a órgãos  

supranacionais (como a Comissão Europeia e o Tribunal de Justiça das Comunidades  

Europeias)  especializados  em matérias  próprias.  Em matéria  de  decisões,  essas  são  

tomadas por maioria e em muitos casos os Estados não têm um papel dominante. As  

decisões entram em vigor sem ser necessário o acordo de todos os Estados-Membros,  

para evitar que apenas venham a fazer parte dos acordos que lhes são mais vantajosos,  

assim têm que aceitar todos os compromissos assumidos em nome da instituição.

8.2.2. Efectividade

Desde a criação do G8, em 1975, esse grupo lida com questões ambientais nas  

suas cimeiras, relacionando-as com questões económicas, de saúde e de segurança. 

Aqui não nos interessa analisar as estruturas que asseguram as relações do G8,  

mas demonstrar como poderiam ser tomadas medidas efectivas em relação a qualquer  

questão  ambiental,  estabelecendo  novas  normas  e  princípios,  produzindo  meios  de  

comprometimento que os nacionais deveriam seguir. É o que tem acontecido com países  

como Estado Unidos, Canadá e Rússia. 

Para  além  disso,  em  contraste  com  o  sistema  das  Nações  Unidas,  os  G8  

conseguem mobilizar uma grande quantia de dinheiro dos seus membros para propostas  

ambientais206. Após a Cimeira do Rio, os países mais poderosos e democráticos sentem-

se  mais  seguros  em apostar  em planos  através  dos  G8,  do que  através  das  Nações  

Unidas.

Os G8 têm produzido cada vez mais em matéria ambiental, como a questão das  

energias  renováveis  em  2000,  na  Cimeira  de  Okinawa 207 e  incorporando  nas  suas 

206 Como ocorreu com a Ucrânia quanto a segurança nuclear e com a redução da pobreza em África.
207 Reunião em Okinawa de 21 a 23 de Julho de 2000. Esta cimeira anual reuniu os chefes de Estado e  

de Governo da Alemanha, do Canadá, dos Estados Unidos, da França, da Itália, do Japão, do Reino  
Unido e da Rússia, bem como Romano Prodi, presidente da Comissão. Os participantes adoptaram  
declarações  sobre  a  Carta  de  Okinawa relativa  à sociedade global  da informação (G7),  sobre  os  
conflitos regionais (G8), sobre a península coreana (G8), bem como uma declaração final, em que  
definiram uma série de prioridades para fazer face aos desafios do século XXI e, em especial, ao da  
mundialização que agrava a exclusão. Os participantes abordaram o estado da economia mundial, as  
oportunidades  criadas  pelas  novas  tecnologias,  incluindo  as  tecnologias  da  informação,  da  
comunicação  e  das  ciências  da  vida,  recusando a  segregação  entre  o  Norte  e  o  Sul.  Abordaram  
igualmente  a  política  de  desenvolvimento  e  a  questão  da  redução  da  dívida  dos  países  pobres.  
Anunciaram iniciativas  como uma nova estratégia  de  luta  contra  as  doenças  infecciosas  e  a  sua  
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cimeiras anuais países em vias de desenvolvimento de várias localidades do Sul, bem  

como organizações  internacionais,  tendo  assim mais  representação  e  legitimidade  a  

nível global. Embora pareça uma ideia aliciante, a verdade é não se pode afirmar que  

exista  tal  vontade  política  do  Grupo  para  criar  uma  organização  relacionada  

prioritariamente com a matéria ambiental.

Outra  ideia,  a  título de citação,  que parte  do modelo do regime regional  da  

América do Norte, como um exemplo para a governança ambiental global, levanta a  

questão de saber até que ponto os países ricos do Norte estariam dispostos a mover-se  

para criar um regime ambiental internacional com tal repertório. A nível nacional, nos  

Estados  Unidos  da  América,  várias  estratégias  já  foram  adoptadas  na  defesa  dos  

recursos naturais através de regulamentações e regimes autónomos. 

Como defendem os europeus e norte-americanos, existem poucas oportunidades  

para  efectivar  suas  defesas  numa  era  globalizada,  sem  prejuízo  de  investimentos  

nacionais em regimes de inspecção. Outra prática comum ocorre entre o sector privado,  

através de acordos voluntários, com regimes  standards208. Podem também criar meios 

de competição e rapidamente desenvolver meios de melhorar a performance em relação  

ao meio ambiente. 

A OMMA - modelo EU resolveria alguns problemas relacionados a governança  

ambiental internacional, pois, em primeiro lugar, o processo de decisão por maioria e a  

delegação  de  autoridade  para  votação,  reduz  muitos  problemas  dos  quais  padecem  

muitas  instituições  internacionais,  prevenindo o  poder  de  bloqueio  de  decisões.  Em  

segundo lugar, este modelo institucional iria exigir que os Estados tivessem meios de  

supervisão e de mecanismos de cumprimento, caso contrário, a efectiva implementação  

não poderia ser assegurada.  Por fim, tal  OMMA permitira o estabelecimento de um  

critério  global  de  regras  para  serem  seguidas  em  caso  de  colisão  de  normas,  

assegurando a coordenação e evitando problemas de conflito.

intenção de lançar uma nova parceria com os países não pertencentes ao G8, a sociedade civil, os  
sectores  privados  e  as  ONG.  Comprometeram-se  a  intensificar  os  seus  esforços  para  lançar  
rapidamente um novo ciclo de negociações no âmbito da OMC. Além disso, afirmaram de maneira  
coordenada a importância de agir  com firmeza contra a  criminalidade organizada, a  delinquência  
financeira, o branqueamento do dinheiro e o tráfico de droga. Discutiram igualmente questões de  
ambiente, segurança alimentar, biotecnologia, genoma humano, envelhecimento da população. Por  
último, reafirmaram a sua vontade de lutar no sentido da prevenção e eliminação dos conflitos no  
mundo, bem como da manutenção do regime de não-proliferação das armas de fogo e dos mísseis.

208 Como são os conhecidos ISO e seus 14000 sistemas de estandartes. 



116

Mesmo  o  estabelecimento  de  uma  organização  que  seguisse  o  modelo  UE  

sofreria algumas limitações, tais como: outras instituições acabarem por se transformar  

em algo que abrange muito mais matérias que o seu escopo inicial, o mesmo poderia  

acontecer aqui, até porque torna-se mais difícil para uma organização que compreenda  

apenas questões ambientais resolver todos os problemas de cumprimento englobando  

todos os bens ambientais colectivos; e ainda que fosse a organização mais rígida, não é  

possível haver meios para evitar que os Estados deixassem a organização ou evitar que  

ignorassem as regras. 

A força que tem a UE deve-se também à ligação que existe entre outras matérias,  

ou seja,  do meio ambiente com o comércio,  agricultura,  etc.  Por  isso,  não se  pode  

esperar que venha a mitigar as tensões entre as instituições económicas como a OMC.

8.2.3. Considerações Finais

Desde 1970, quando houve a primeira chamada de atenção para a criação de  

uma  agência  internacional  para  o  meio  ambiente  com  funções,  peritos,  cientistas,  

especialistas de prestígio e autoridade,  e com suporte de outros centros como o dos  

meios  marítimos  e  industriais,  estas  necessidades  que  justificavam  a  sua  criação  

permanecem, até aos dias de hoje, verdadeiras. 

Houve  algumas  mudanças  desde  então,  começando  pela  intensificação  da  

economia globalizada que gera pressão nos recursos ambientais; a falha nas instituições  

económicas, quanto princípios e a falta de valores ambientais; posteriormente, tivemos  

o erro após Joanesburgo, em 2002, em fornecer a cada década cimeiras relacionadas  

com desenvolvimento do meio ambiente; e por fim, a prova de que o sistema do G8 é  

um centro com muito poder. Caso houvesse forte empenho pelos políticos destes países  

para  o  desenvolvimento  da  governança  global,  estes  poderiam  ir  ao  encontro  das  

necessidades ecológicas actuais. Ainda mais, se pensarmos numa hipótese do G20, que  

poderia ser uma plataforma através da qual a OMMA poderia ser construída. Porém,  

mesmo com essas afirmações,  a realidade demonstra  que nem o mais poderoso dos  

grupos existentes a nível internacional, poderia fazer valer sua vontade forçosamente  

sobre outros Estados soberanos.

Ainda  a  mais  poderosa  supranacional  OMMA  não  conseguirá  mover  
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financiamento adicional, pois não se pode presumir que a ligação entre o meio ambiente  

e outras matérias faça com que os Estados-Membros ofereçam recursos suplementares.  

Mais importante ainda, é que não se pode imaginar uma OMMA – modelo UE a tornar-

se  realidade  num futuro  previsível,  pois  iria  exigir  uma  transferência  volumosa  de  

competências a essa organização. 

Supranacionalismo exige um grande grau de coerência política,  económica  e  

social,  apenas  vista  numa  parte  do  mundo,  como  a  UE.  Não  podemos  admitir  a  

possibilidade  de  haver  uma  Organização  semelhante  a  esta  a  nível  mundial,  com  

Estados de diferentes regiões do globo dispostos a abrir mão da sua soberania. Por tudo  

isto, a construção de tal organização não passa de uma utopia.

8.3. Perspectiva Institucional da Organização Mundial do Meio Ambiente

A proposta que se segue trata da criação de uma organização internacional para  

reforçar a governança ambiental, como aconteceu com a OMC para a liberalização do  

comércio. Esta organização serviria como uma órgão central que abrigaria os acordos  

multilaterais sobre o meio ambiente, sendo um novo centro de política ambiental a nível  

internacional209.

Os  proponentes  da  OMMA,  segundo  este  modelo,  esperam resolver  os  três  

maiores problemas da política ambiental internacional. Começando pelo procedimento  

para  criação  de  padrões  internacionais  para  a  protecção  ambiental,  que  poderia  ser  

facilitado  através  de  barganhas  entre  áreas  relacionadas.  Em  segundo  lugar,  a  

supervisão,  o  cumprimento  e  a  implementação  dos  compromissos  ambientais  

internacionais, considerando a transferência de tecnologia dos países do Norte para o  

Sul, o auxílio aos países em vias de desenvolvimento, e tendo em conta as disfunções  

ocasionadas por outras instituições de outros regimes, que poderiam ser mitigadas ou  

evitadas. Por fim, a OMMA faria recolha e disseminação de dados e de informação.

Para defender esta proposta, podemos dizer que é necessário estabelecer uma  

209 OBERTHUR,  Sebastian;  GEHRING,  Thomas  -  Reforming  International  Environmental  
Governance: An Institution Perspective on Proposals for a World Environment Organization.  
(A  World  Environment  Organization,  Solution  or  Threat  for  Effective  International  
Environmental Governance?)  Edited by Frank Biermann e Steffen Bauer, 2005.
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instituição na área ambiental diferente das existentes, para que haja mudança no quadro  

actual de fragmentação.  Uma nova organização provocaria  modificação no processo  

tomada de decisão ou alteração nos limites institucionais, que por sua vez, modificam a  

maneira como os actores podem influenciar nos resultados. Porém tal reforma não pode  

assegurar que os actores da política ambiental irão honrar os seus compromissos, ao  

mesmo tempo que não poderá excluí-los dos benefícios de um bem comum, o meio  

ambiente global.

A OMMA, enquanto centro para os regimes existentes, sem modificar os meios  

de decisão, seria irrelevante, pois uma organização supranacional, com mecanismos de  

votação  por  maioria  e  meios  coercivos,  melhoraria  visivelmente  a  governança  

ambiental, mas esta é considerada uma utopia. De qualquer modo, de uma perspectiva  

institucional, a criação de uma OMMA poderia resultar em grandes benefícios, desde o  

uso comum de secretariados à coordenação de relatórios.

8.3.1. Modelo baseado na OMC

Uma OMMA poderia integrar as matérias do meio ambiente, o que até agora tem  

sido feito de modo separado, sem abandonar a estrutura intergovernamental através de  

um processo  vindo de  rondas  negociais.  A política  internacional  do  meio  ambiente  

poderia ser desenvolvida com base em “rondas globais para o meio ambiente”. Essa  

abordagem segue o modelo da OMC, pois a regulamentação do comércio internacional  

é desenvolvida em rondas sobre o comércio mundial.

Um modelo que seguisse a OMC traria impactos significativos, pois os membros  

iriam determinar as suas preferências, tendo em conta outras matérias e ainda teriam  

como  opção  pacotes  de  acordos  comerciais.  De  qualquer  maneira,  o  potencial  de  

resultados  positivos  no  estabelecimento  de  ligações  entre  outras  matérias  pode  não  

ajudar a trazer avanços na matéria ambiental internacional, pois só serão úteis se houver  

assimetria na distribuição dos custos e benefícios, para que todos possam usufruir dos  

benefícios da cooperação de modo igualitário. 

A complementaridade de interesses/ligações entre matérias que caracterizam as  

negociações  comerciais  não  existe  sistematicamente  nas  questões  da  política  
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internacional ambiental210,  pois  é  pouco provável  que as dificuldades  na cooperação  

internacional  para  combater  as  alterações  climáticas  pudessem  ser  superadas  mais  

facilmente, se as negociações fossem combinadas com as matérias como a degradação  

da camada de ozono ou outros regimes.

8.3.1.1. Distinção entre regimes e organizações

O  regime  ambiental  é  baseado  numa  série  de  acordos  separados  e  o  

estabelecimento de um Organização Mundial do Meio Ambiente não garante, pois não  

há nenhuma evidência, que o sistema terá mais poder e estará mais bem posicionado  

com a criação de uma organização a nível mundial 211.

A governança internacional ambiental é guiada por organizações internacionais e  

por  regimes  internacionais  baseados  em tratados  e  instrumentos  relacionados 212.  As 

organizações internacionais são consideradas actores, sendo geralmente definidas com  

referência aos seus secretariados as suas habilidades para fazer parte de contratações  

legais213 e têm um importante papel na governança ambiental. Os regimes internacionais  

e  as  organizações  internacionais  têm semelhanças  e  as  diferenças  de  capacidade  de  

governança  não  mudam  muito.  Ambos  têm  regras  e  práticas  de  comportamento,  

actividades  e  expectativas,  bem  como  fornecem  um  fórum  de  comunicação  para  

elaborar suas decisões e procedimentos. 

As características mencionadas não são elementos para uma efectiva governança  

global  ambiental,  pois  esta  depende mais  da cooperação  entre  os  membros  de  uma  

210 A proposta de Daniel C. Esty e Maria Ivanova - Organização Global para o Meio Ambiente (OGMA)  
não diz claramente qual seria a forma que a a OGMA deveria tomar, mas quando fala em realizar um  
trabalho junto e ao mesmo nível de outras instituições, tais como a OMC, presume-se que será um  
organização que funcionaria ao modelo OMC, ou seja, separada e independente da ONU.  ESTY, 
Daniel C.; IVANOVA, Maria H. - Making International Environmental Efforts Works - The Case  
for a Global Envoronmental Organization.  Yale Center for Environmental Law and Policy, 2001

211 NAJAM,  A.  -  The Case  Against  a  New International  Environmental  Organization ,  Global 
Governance, Cambridge Review of International Affairs, vol. 9,  2003.

212 Por isso a política internacional das alterações climáticas é elaboradas dentro do regime do clima,  
baseado Convenção Quadro das Nações Unidas Sobre Alterações Climáticas e no seu Protocolo de  
Quioto.  Outros  regimes  visam  questões  como  a  degradação  da  camada  de  ozono,  poluição  
transfronteiriça, comércio de espécies em extinção, protecção de mares, etc.

213 A Organização Marítima Internacional (OMI) faz parte de acordos que visam a protecção do meio  
ambiente marítimo, a Organização Mundial de Saúde (OMS) elabora padrões de qualidade do ar, a  
Organização para Alimentação e Agricultura administra a actividade piscatória. O PNUMA, embora  
sendo  um  mero  programa  das  Nações  Unidas,  já  participou  na  elaboração  de  muitos  regimes  
ambientais.
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instituição e do seu processo de decisão. Do mesmo modo que o sucesso da governança  

não pode ser atribuído à existência de secretariados, o que pode ser visto no caso da  

OMC, onde o sucesso é atribuído em relação ao seu processo de decisão e também ao  

seu mecanismo de resolução de disputas. A transformação de um regime internacional  

numa organização depende, basicamente, de uma acto simbólico, pois não acrescenta a  

capacidade de governança 214. 

8.3.2. Processo de Decisão e Delimitação de Matérias

Primeiramente a reforma institucional irá afectar a capacidade de decisão das  

instituições internacionais. As instituições de governança internacional têm um processo  

de  decisão  com  poderes  para  serem  vinculativas  e  para  supervisionarem  a  sua  

implementação.  Uma  governança  activa  visa  mudar  comportamentos  indesejáveis  e  

optimizar os resultados das decisões atingidas.

8.3.2.1. Negociações ad hoc versus decisões por comités ou por maioria

As negociações  ad hoc permitem aos governos perseguirem os seus próprios  

interesses, através da barganha de poder e através da modelação de normas, partem de  

um  princípio  de  que  o  processo  de  decisão  trará  distribuição  de  benefícios.  A  

coordenação sofre de várias limitações, primeiro porque as negociações são geralmente  

vagarosas e pesadas, mesmo quando todos os participantes querem atingir um acordo,  

eles irão distribuir os ganhos e competir para ficar com mais benefícios. Para além de  

que a capacidade de coordenar pelos meios da negociação, diminui com o aumento da  

complexidade da agenda em causa. Quando um assunto tem questões relacionadas, as  

dificuldades de consenso aumentam e se houver incertezas científicas as dificuldades  

para chegar a um acordo irão ser maiores, sendo consequentemente maiores os custos  

de transacção também. A dinâmica da economia, da tecnologia e da política ambiental  

requer flexibilidade diante das circunstâncias e os actores podem estar interessados em  

estabelecer mecanismos fortes, como os de cumprimento, resolução de disputas e de  

214 O facto do GATT depois de 50 anos ser transformado em OMC não acrescentou consideravelmente  
capacidades de governança à instituição. 
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sanção,  mas  tanto  o  primeiro,  quanto  o  segundo  são  difíceis  de  se  concretizar  nas  

negociações ad hoc.

As  limitações  inerentes  à  coordenação  e  às  simples  negociações  ad  hoc 

oferecem,  aos  outros  actores  mais  racionais,  um  incentivo  para  procurar  arranjos  

institucionais  mais ambiciosos.  Os negociadores acabam por adiar  alguns pontos de  

interesse  para  encontros  futuros  com o  objectivo  de  reduzir  a  complexidade 215.  Os 

actores  podem  criar  meios  de  processo  de  decisão  especiais 216 e  o  resultado  nas 

delegações dentro dos Estados frequentemente promovem a elaboração de acordos, pois  

são apoiadas por especialistas e comunidades epistémicas, ainda que em muitos casos  

tenham  que  ser  adoptadas  por  consenso,  a  relevância  das  regras  de  procedimento  

aumentam e o poder de barganha é limitado 217. Finalmente, os actores podem abrir mão 

dos seus poderes de decisão para bloquear decisões tomadas por maioria ou decisões  

tomadas por comités compostos por um número limitado de membros. 

Enquanto que a diferenciação do processo de negociação aumenta a autonomia  

da  instituição,  o  poder  de  controlo  das  decisões  pelos  membros  é  reduzido,  o  que  

melhora a capacidade de decisão de uma instituição internacional.

 Nas negociações ad hoc, os participantes são o único recurso usado como meio  

de influenciar os resultados. As decisões que são tomadas dentro de uma instituição já  

previamente estabelecida, poderão ser influenciadas por decisões tomadas no passado,  

mas se forem tomadas  dentro de uma rede composta por  grupos especializados  em  

determinadas  matérias,  as  decisões  poderão  ser  influenciadas  por  opiniões  de  

especialistas. As decisões colectivas vinculativas tomadas por maioria ou por comités  

com composição limitada, poderá não exigir o consentimento de todos os membros e  

poderá ainda não ser necessário o consentimento de nenhum membro.

Os arranjos actuais reflectem a fraqueza dos seus membros em abrir mão da sua  

influência,  pois  o  progresso  é  posto  de  parte  pelos  Estados  que  visam  interesses  

próprios. Assim se percebe como é difícil imaginar como a OMMA irá contribuir para  

superar essas resistências.

215 Por exemplo, no Protocolo de Montreal de 1987 as partes acordaram rever periodicamente e elaborar  
desenvolvimentos futuros em relação as substâncias que afectam a camada de ozono.

216 Como  as  avaliações  científicas,  procedimentos  de  não  cumprimento  ou  simples  processos  de  
negociação.

217 As avaliações científicas e tecnológicas elaboradas pelos painéis têm uma influência significativa  
dentro da estrutura do Protocolo de Montreal, com poderes durante as negociações, embora sejam  
apenas um órgão de aconselhamento sem poderes de decisão.
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8.3.2.2. Definição de matérias

A  delimitação  dos  problemas,  que  são  negociados  pelas  instituições  

internacionais, é feita de modo artificial,  sendo os limites do objecto desenhados de  

maneiras diferentes. Nas negociações bilaterais, a cooperação pode ser mais facilmente  

alcançada, pois é mais fácil distribuir os benefícios de um acordo entre os participantes;  

já nas negociações multilaterais, torna-se mais difícil de se conseguir um acordo que  

agrade a todas as partes. Quanto maior for o número de partes, mais difícil se torna a  

cooperação,  por isso,  a  delimitação das questões tem consequências no processo de  

negociação.  Adicionar  ou  subtrair  temas  irá  determinar  o  potencial  de  se  atingir  a  

cooperação. 

Os  actores  têm  o  desafio  de  delimitar  a  questão  de  modo  a  conseguir  os  

melhores resultados possíveis. Assim uma definição estrita pode oferecer um objecto  

mais manejável, porém com menos espaço para promover a cooperação e trocas. Por  

seu lado, já uma definição demasiado abrangente promove elos e trocas entre os actores,  

mas gera o risco de que as negociações sejam sobrecarregadas pela complexidade de  

muitos problemas. 

A conveniência da determinação de uma área depende das particularidades da  

questão  em  causa,  um  tema  mais  amplo  pode  ser  desejável  para  criar  graus  de  

cooperação pequenos e em maior número, que não seriam possíveis se o tema fosse  

trabalhado separadamente218. 

A  fragmentação  institucional  da  política  ambiental  internacional  revela  a  

saliência das questões ambientais e dos seus os problemas estruturais. Os projectos de  

cooperação em relação ao meio ambiente não necessitam de integração,  porque são  

direccionados à protecção de bens comuns e abarcam muitos interesses que podem ser  

regulados em acordos separados e que asseguram benefícios a todos os membros. 

Uma  reforma  institucional  apenas  afectaria  efectivamente  a  governança  

ambiental internacional se houvesse uma mudança institucional no processo de tomada  

218 A Organização Internacional do Trabalho participou na adopção de centenas de acordos que visam a  
definição de padrões mínimos de trabalho, bem como a Organização Mundial da Saúde que trata de  
temas  abrangentes  diminuindo assim  os  custos  de  transacção  e  conseguindo  maiores  ganhos  em  
cooperação.
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de decisão das instituições ambientais. E também em relação ao objecto, ou seja, quanto  

a matéria abrangida por essas instituições.

Em termos gerais, as instituições internacionais tratam de um sistema de regras e  

de  normas  que  são  desenvolvidas  pelos  seus  membros  em ordem a  governar  uma  

determinada matéria. Com o estabelecimento de uma instituição, em que se abrisse mão  

das decisões  tomadas  por  consenso,  que normalmente é  como regula-se  as  relações  

internacionais, por um processo de tomada de decisão por maioria e por delegação da  

autoridade à agências ou à órgãos com composição limitada que traduz uma melhoria na  

possibilidade de se chegar a decisões de modo mais efectivo. 

8.3.3. Considerações Finais

Podemos dizer que os benefícios que se retiram de uma integração de matérias  

são limitados, pois a governança internacional ambiental é baseada mais na preservação  

dos bens colectivos.

 Se  pensarmos  no  comércio  livre  internacional,  os  benefícios  que  traz  estão  

acessíveis apenas àqueles que fazem parte do regime, pois os Estados estarão excluídos  

das  vantagens  se  não  abrirem  seus  mercados.  Em  contraste,  a  protecção  do  meio  

ambiente é quase sempre um bem colectivo, um Estado não poderá ser excluído dos  

benefícios que traz a protecção de um bem ambiental,  por exemplo, aqueles que se  

negarem a participar  no regime da protecção da  camada de ozono não poderão ser  

excluídos dos benefícios. Assim o modelo que segue a OMC falha em determinar suas  

bases próprias, e ameaça os ganhos que até agora foram realizados através dos regimes  

de cooperação internacional.

O estabelecimento de elos entre matérias diferentes não faz pressão nos Estados  

que não cooperam e que não implementam os compromissos ambientais assumidos. Os  

proponentes  da  protecção  da  camada  de  ozono  não  podem  condicionar  a  sua  

efectividade  à  condição  dos  Estados  Unidos  controlarem  a  emissão  de  gases  que  

provocam o  efeito  de  estufa 219.  A mesma lógica  se  aplica  quanto  a  observância  de 

219 STRAND,  Jonathan  R.  -  The  Case  for  Regional  Environmental  Organization,  Regional  
Integration  and  Multilateral  Environmental  Governance,  International  Environmental  
Governance (Gaps and Weaknesses, Proposals for Reform)   Working Paper, UNU-IAS (United  
Nations University, Institute of Advanced Studies), Tokyo, 2004.
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normas, na OMC, em que os Estados que não cumprirem com os seus compromissos,  

podem ser excluídos dos benefícios do regime do comércio internacional. Ora, isto não  

se pode aplicar no regime ambiental. 

Se os Estados tivessem acesso ilimitado à informação, teriam mais capacidade  

para lidar com os problemas pendentes. Na verdade, a complexidade dos problemas cria  

impedimentos substanciais no processo de decisão e dificulta  alcançar um acordo, pois  

muitas  matérias  são  tratadas  dentro  de  um  único  processo  de  negociação.  A  

complexidade também limita o processo de decisão e o torna mais lento. 

Em muitos aspectos, a criação de uma OMMA segundo o modelo da OMC não  

irá mudar o  status quo global. Não podemos afirmar que tal organização será apta a  

conseguir financiamento para aumentar a criação de capacidades nos países em vias de  

desenvolvimento, para implementar as suas obrigações assumidas a nível internacional  

e para desenvolver políticas internacionais.

Por  último,  a  OMMA – modelo OMC poderia  até  interferir  no problema da  

coordenação  entre  as  instituições  que  nela  estão  integradas,  mas  ainda  assim  os  

benefícios seriam limitados.  Poderia melhorar a troca de informação e coordenar os  

temas, garantindo assim uma melhor abordagem dos mesmos. De qualquer modo as  

tensões  existentes  entre  as  instituições  ambientais  são  poucas  e  quando  ocorrem,  

conseguem  ser  resolvidas  dentro  do  sistema  actual,  mesmo  sendo  fragmentado.  É  

preciso contrabalançar cuidadosamente os custos e os benefícios de uma ou outra opção,  

ou seja, a criação ou não de uma instituição que siga o modelo da OMC. O que se pode  

afirmar,  por  agora,  é  que  haveria  uma mudança  notável  no  processo  de  criação  de  

política ambiental, mas não garante grandes progressos em outras áreas 220 221.

 A OMMA baseada na  OMC mudaria  profundamente  o  modo com que são  

tomada as decisões, através das rondas do meio ambiente. Porém a complexidade dessas  

negociações tenderiam a aumentar e alguns actores seriam tentados a não fazer parte da  

organização ou mesmo a ignorar as suas regulamentações.

220 OBERTHUR,  Sebastian;  GEHRING,  Thomas  -  Reforming  International  Environmental  
Governance: An Institution Perspective on Proposals for a World Environment Organizationa.  
(A  World  Environment  Organization,  Solution  or  Threat  for  Effective  International  
Environmental Governance?)  Edited by Frank Biermann e Steffen Bauer, 2005.

221 Essa  opção  poderia  ser  disfuncional  pois  cria  mais  desincentivos  para  aceitar  compromissos  
adicionais na área ambiental e ameaças de surgir negociadores com questões complexas que atrasam a  
acção.
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9. Propostas para Efectivar a OMMA

Há duas abordagens que devemos desde logo descartar: a primeira é que defende  

a criação de uma OMMA dentro do sistema das Nações Unidas, porém separado do  

PNUMA; a segunda é a criação de uma OMMA fora da ONU. 

Afirma-se, na nossa proposta, que qualquer reestruturação que venha sofrer a  

governança ambiental global deve ter o PNUMA como organização base. O PNUMA,  

mesmo  com  as  limitações  que  sofre,  tem conseguido  atingir  sucessos.  Na  verdade  

alguns  Estados  protegem  a  actual  estrutura  do  PNUMA por  não  concordam  com  

nenhuma mudança222. Essa tendência não apresenta sinais de alteração, a Declaração de  

Nairobi223, de 1997, estatui que o PNUMA deve continuar a ser o principal órgão no  

campo do meio ambiente, a Declaração de Malmö de 2000224 diz que é necessário rever 

o  que  é  preciso  para  reforçar  a  governança  e  que  o  papel  do  PNUMA deveria  ser  

fortalecido com um financiamento alargado e previsível. Como se pode notar, a OMMA  

separada do PNUMA parece ser impossível.

Outra abordagem irrealista é a que visa a criação de uma OMMA fora do sistema  

das Nações Unidas. Os autores que defendem essa posição apontam como exemplo a  

OMC, defendem que a organização com um estatuto semelhante seria um recurso que  

contaria  em  favor  da  efectividade.  Essa  avaliação  é  válida  para  a  OMC  que,  

tradicionalmente, foi criada fora da ONU, porém não se pode comparar ao PNUMA que  

já está inserido na ONU.

222 VON MOLTKE, Konrad -  The Organization of the Impossible.  Global Environmental Politics,  
International Institute for Sustainable Development, Working Paper, IISD, Winnipeg, Canada, 2001.  
http://www.iisd.org

223 A Declaração de Nairobi ocorreu de 10 a 18 de maio de 1982 (Quénia), com Assembleia Mundial dos  
Estados do PNUMA -Organização das Nações para o Meio Ambiente - reunida a fim de comemorar o  
décimo aniversário da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, que ocorreu em  
Estocolmo.

224 A Declaração Ministerial de Malmö ocorrida na Suécia de 29 a 31 de Maio de 2000, por ocasião da  
Primeiro Fórum Mundial  de Ministros  do  Meio  Ambiente  para  reunir  e  analisar  e  importantes  e  
emergentes  questões  ambientais  e  para  traçar  um  rumo  para  o  futuro.  Disponível 
em:http://www.unep.org/malmo/malmo_ministerial.htm
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Alguns autores referem-se à criação de uma organização, fora do PNUMA, com  

responsabilidades ambientais e habilidade para guiar as agências da ONU nas questões  

ambientais225 226.  Pretendem,  assim,  criar  uma  nova  agência,  juntando  programas  e  

agências do meio ambiente e de desenvolvimento, tais como o PNUMA, a CDS e o  

PNUD numa única organização a nível mundial. O potencial de uma nova agência é o  

de agrupar as melhores características das agências existentes e de orientar a definição  

das políticas ambientais globais, podendo resolver os problemas da fragmentação e das  

fraquezas da governança ambiental dentro das Nações Unidas. 

Estes  autores  também  reconhecem  que  a  possibilidade  de  fazer  valer  uma  

proposta como esta é um grande desafio, pois o sistema actual é descentralizado e as  

entidades individuais existentes iriam resistir a fazer parte de uma instituição central.  

Para além disso, os benefícios concretos de uma nova agência permanecem incertos,  

pode potencialmente promover a cooperação e sensibilizar os Estados quanto ao meio  

ambiente, mas existe sempre o risco de criar uma entidade burocrática ainda em maior  

grau, com pouca influência da sociedade civil, sem financiamento adicional necessário e  

sem transferência de tecnologia para os países em desenvolvimento 227.

Como veremos  a  seguir,  há  duas  opções  que  tornam possíveis  a  criação  da  

OMMA,  ambas  construídas  sobre  o  PNUMA.  Na  primeira,  a  nova  organização  é  

acrescentada ao PNUMA que mantém sua estrutura original; a segunda é a criação da  

nova organização onde o PNUMA gradualmente se dissolveria.

9.1. OMMA acrescentada ao PNUMA

A primeira opção que defendemos para efectivar a OMMA oferece a hipótese de  

criar uma organização que é acrescentada ao PNUMA, mas onde este último mantém a  

225 ESTY, D. -  The case for a Global Environment Organization, Managing the World Economy:  
Fifty Years After Bretton Woods.  P. B. Kenen, Institute for International Economics, Washington,  
1994. 

226 NAJAM, A.; PAPA, Mihaela; TAIYAB, Nadaa -  Global Environmental Governance. A Reform A  
genda, International Institute for Sustainable Development, Ministry of Foreign Affairs of Denmark,  
2006. 

227 NAJAM, Adil. - Towards Better Multilateral Environmental Agreements. Filing the Knowledge  
Gaps.  Survival  for a  Small  Planet:  Issues  Addressed  at  the  World  Summit  on  Sustainable  
Development. Ed. Tom Bigg. Earthscan, London, 2003.
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sua entidade organizacional.

Esta  hipótese  –  PNUMA  mais  OMMA  -  pode  ser  enquadrada  na  opção  

apresentada  pelos  governos  de  Brasil,  África  do  Sul,  Alemanha  e  Singapura,  que  

invocava uma organização central  com o PNUMA como pilar  principal.  A OMMA  

poderia ser criada sob o art. 59 CNU 228, ou ainda poderia ser um novo tipo de agência  

mais central da ONU, onde o Conselho Administrativo do PNUMA seria o Conselho  

Administrativo  da  nova  Organização,  porém  assim  continuaria  a  ter  os  programas  

actuais e a sua localização, em Nairobi. Alguns dos componentes que fariam parte da  

OMMA seria  alguns  acordos  ambientais  multilaterais  e  outros  programas  do  meio  

ambiente.

9.2. OMMA incorporada ao PNUMA

A segunda opção que propomos para a criação da OMMA trata de congregar o  

PNUMA na nova organização, e eventualmente dissolver-se nela, ou seja, estabelecer  

uma  OMMA que  incorporasse  o  PNUMA,  mas  com  a  intenção  o  diluir  na  nova  

organização. A OMMA poderia ser criada sob o art. 59 da CNU ou poderia ser um novo  

tipo de agência central da ONU, aqui também com componentes que incluíssem acordos  

ambientais multilaterais e outros programas relacionados com o meio ambiente.

Prever qual das duas opções seria a mais favorável é uma tarefa difícil, pois não  

conseguimos saber quais seriam inteiramente os seus efeitos, de qualquer maneira, uma  

coisa é possível de se dizer, a segunda opção poderia oferecer uma nova reorganização e  

assim uma maior possibilidade de atingir mais integração. 

228 Artº. 59 “A Organização, quando for caso, iniciará negociações entre os Estados interessados para a  
criação de novas organizações especializadas que forem necessárias ao cumprimento dos objectivos  
enumerados no Artº. 55”. 
Artº. 55 “Com o fim de criar condições de estabilidade e bem-estar, necessárias às relações pacíficas e  
amistosas  entre  as  Nações,  baseadas  no  respeito  do  princípio  da  igualdade  de  direitos  e  da  
autodeterminação dos povos, as Nações Unidas promoverão:
a.  A elevação dos níveis  de vida,  o  pleno emprego e  condições  de  progresso e desenvolvimento  
económico e social;
b.  A solução dos problemas internacionais económicos,  sociais,  de saúde e conexos,  bem como a  
cooperação internacional, de carácter cultural e educacional;
c. O respeito universal e efectivo dos direitos do homem e das liberdades fundamentais para todos,  
sem distinção de raça, sexo, língua ou religião”.
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9.3. Questões Estruturais

Os  benefícios  de  uma  OMMA vão  depender  da  maneira  de  como  ela  é  

construída e organizada.

9.3.1. Papel dos Ministros Ambientais

Em 1999, foi decidido pela Assembleia Geral instituir um fórum anual a nível  

ministerial229,  onde os participantes discutem questões relativas ao meio ambiente. O  

encontro  periódico  de  ministros  do  meio  ambiente  a  nível  nacional  pode  funcionar  

como um fórum solidário de discussões. Se o Conselho Administrativo do PNUMA  

tivesse uma composição universal, como foi proposto em 2000 230, seria difícil acreditar 

na sua efectividade. No PNUMA, o estabelecimento de um Conselho Administrativo  

sem composição universal foi intencional, a recomendação de composição universal é  

feita sem ter em conta nenhuma análise.

A composição  universal  poderia  fortalecer  a  posição  de  todos  os  Estados-

Membros da ONU ao aumentar o mandato e o papel  do PNUMA na resolução das  

questões  ambientais.  Esse  desenvolvimento  poderia  levar  o  PNUMA a  estar  mais  

próximo de uma agência especializada 231.

Ao analisar a estrutura da OIT encontramos um equilíbrio entre universalidade e  

efectividade.  O  Conselho  de  Administração  compreende  28  nações,  com encontros  

realizados  três  vezes  por  ano,  tem  ainda  um  encontro  anual  com  vista  a  adoptar  

convenções e efectuar outros negócios. A estrutura da OIT poderia servir como modelo  

à OMMA, porque integra um Conselho de Administração que trabalha com um fórum  

de  composição  universal.  A OIT programa todo o  seu  trabalho,  sendo que  os  seus  

229 UN General  Assembly  Resolution  53/242,  of  the  UN  Task  Force  on  Environment  and  Human  
Settlements, 1999.

230 GMEF – Global Ministerial Environment Forum. O primeiro fórum ocorreu em Malmö, em 2000,  
como uma sessão especial do Conselho Administrativo do PNUMA, onde houve a recomendação de  
que o Conselho Administrativo do PNUMA deveria ter composição universal.

231 DESAI, Bharat H. -  UNEP: A Global Environmental Authority?  Environmental Policy and Law 
Press, 2006.  Onde o autor defende a elevação do estatuto do PNUMA a agência especializada, mas  
chama de UNEPO, United Nations Environment Protection Organization, ou seja, uma ONUPMA,  
Organização das Nações Unidas para a Protecção do Meio Ambiente.



129

encontros resultam na adopção de pelo menos uma nova convenção, assim os ministros  

ficam seguros de que seus encontros não estão condenados a falhar, ou seja, que não  

cheguem  a  acordo  nenhum.  Se  a  OMMA tivesse  encontros  anuais  onde  nada  se  

produzisse,  ou apenas de adoptasse declarações  sem valor  efectivo,  perderia  logo o  

interesse dos outros e dos próprios ministros na sua existência.

Outro aspecto importante que o modelo da OIT oferece,  é que cada governo  

envia dois delegados, bem como um representante da classe dos empregadores e um dos  

trabalhadores.  Com  a  possibilidade  de  enviar  dois  delegados,  os  governos  são  

representados  por  um ministro  oficial  do trabalho  e  um outro oficial  de  uma outra  

agência. A questão da representação é ainda mais importante numa eventual OMMA,  

porque teria um objecto muito mais abrangente do que a OIT 232. 

9.3.2. Liderança

A  governança  internacional  não  funciona  de  modo  haver  delegação  de  

autoridade a um órgão executivo. Isto já foi feito com o Banco Mundial, com o FMI e  

com o Secretario Geral das Nações Unidas, porém tal  modelo não seria viável num  

possível órgão executivo da OMMA. A Organização seria dirigida pelos seus membros,  

que buscariam elevar a capacidade de liderança da Organização.

9.3.3. Participação dos Oficiais Eleitos

Hoje as organizações têm pouco ou nenhum meio de participação pelos oficiais  

eleitos,  o  que origina um défice de  legitimidade.  Esse não é  um problema fácil  de  

resolver,  uma  vez  que  a  representação  das  agências  internacionais  é  vista  

tradicionalmente como uma função executiva, o estabelecimento de uma OMMA lança  

a oportunidade de se construir um papel para os oficiais eleitos. 

Uma  das  possibilidades  que  defendemos  seria  estabelecer  um  Fórum  

Parlamentar da OMMA, composto por um oficial eleito de cada Estado-Membro, onde  

os  membros  se  encontrariam  periodicamente  para  rever  as  operações  da  OMMA,  

podendo convidar outros participantes para decidir questões pertinentes, tais como o  

232 Sobre a questão da complexidade da representação dentro da OMMA veja-se capítulo 7.2.3, p. 95.
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Presidente do Banco Mundial ou o Director Geral da OMC.

9.3.4. Participação Não Governamental

A participação de entidades não governamentais na OMMA é vital, portanto as  

vias de implementação devem ter uma abordagem real. O que aqui se propõem é um  

modelo onde os governos não tenham que fazer uma cópia fiel do modelo usado pela  

OIT, no sentido de que os papéis dos governantes e das entidades não governamentais  

são iguais, até porque os governos não estão dispostos a aceitar queixas propostas por  

organizações não governamentais.

O regime ambiental tem uma considerável participação de ONGs e do sector  

privado,  devendo  estas  características  ser  levadas  em  conta  na  estrutura  da  nova  

Organização.  Em geral,  a  participação de ONGs é forte  na  constituição  de  acordos  

multilaterais ambientais, onde são tomadas decisões técnicas, tal como ocorre no regime  

da  biodiversidade,  já  no  caso  da  Comissão  de  Desenvolvimento  Sustentável  a  

participação das ONGs não têm sido positiva, pois a própria CDS não foi designada  

para tomar decisões.

Se tentarmos encontrar um melhor modelo que sirva de exemplo para que uma  

OMMA  seja  construída  em  relação  à  participação  de  outros  sectores,  temos  a  

Organização para a Cooperação Económica e Desenvolvimento (OCDE) 233, que inclui 

empresários,  comités  consultivos  sobre  o  comércio  que  interagem  com  os  comités  

governamentais e podem fazer recomendações. 

O problema de  se  estabelecer  comités  consultivos  na  OMMA é  que  a  CDS 

lançou o  precedente  de  ter  os  governantes  a  ouvirem um largo  número  de  grupos,  

incluindo mulheres, jovens, povos indígenas, empresários, sector industrial, comunidade  

científica, entre outros. A melhor solução a adoptar pela OMMA seria a de agrupar  

determinados comités (da mesma maneira que é lançada a proposta de agrupamento de  

acordos  multilaterais  ambientais),  por  exemplo,  poderia  haver  um  comité  para  a  

233 Basicamente, dois traços marcam os trabalhos da OCDE: ser uma organização restrita quanto ao  
número  de  Membros  e  fechada  a  estes  e  àqueles  convidados  para  participar  e/ou  integrar  a  
organização (sem pretensão universal) e centrar-se em trabalhos técnicos relacionados a temas de  
crescimento e desenvolvimento económicos.  A organização conta com mecanismos especiais para  
participação de grupos do sector empresarial privado e de sindicatos, além de programas e parcerias  
específicos com outras organizações internacionais e parlamentares.
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biodiversidade  que  incluísse  grupos  de  ambientalistas,  especialistas  em  biologia,  

economistas, povos indígenas e empresários. O ideal seria ainda que o grupo de pessoas  

encarregadas  de  fazer  o  agrupamento  tivesse  grande  reconhecimento,  tal  como  a  

Organização Mundial de Conservação Ambiental 234.

Independentemente do modo que venha a ser construída a participação na futura  

organização é vital que a OMMA trate e seja construída sobre o tema da participação,  

pois se a OMMA for apenas um reforço do PNUMA, que inclui apenas governos e não  

estabelece  uma  base  forte  para  a  participação  da  sociedade  civil,  os  esforços  não  

passarão de investimento sem nenhum retorno.

9.3.5. Composição da OMMA

A  criação  de  uma  nova  organização,  do  modo  que  propomos,  gera  a  

oportunidade de estabelecer uma participação para além da estadual, em oposição ao  

sistema da ONU que evitou receber essa abordagem e talvez venha a ser impraticável.  

Na nova organização,  temos a  possibilidade  de  exigir  que  os  membros  da  OMMA  

concordem em adoptar princípios de boa governança, tais como o acesso a informação,  

participação pública e de acesso à justiça.

Mesmo que não sejam estipuladas condições para a composição, a abordagem de  

uma  agência  especializada  irá  exigir  que  os  governos  ratifiquem  a  OMMA,  como  

condição para fazer parte e é um modo dos Estados se associarem numa acção comum.

9.3.6. Relação da OMMA com os Acordos Multilaterais Ambientais

Uma  questão  central  acerca  da  OMMA é  a  sua  relação  com  os  acordos  

multilaterais ambientais. O PNUMA já serve como secretariado de alguns acordos, logo  

a  nova  Organização  teria  essa  função,  mas  as  propostas  para  a  OMMA visam um  

objectivo maior, que é a responsabilidade de coordenar esses acordos com muito mais  

efectividade do que a que o PNUMA consegue. 

234 A WWF é uma das organizações independentes de conservação da natureza mais importantes. Tem  
cerca de 5 milhões de apoiantes e está activa nos cinco continentes em mais de 100 países. Desde a  
sua criação, em 1961, tem mantido elevados níveis de sucesso. Actualmente, a WWF financia cerca  
de  2000  projectos  e  emprega  cerca  de  4000  pessoas  em  todo  o  mundo.  Em:  
http://www.wwf.pt/sobre_a_wwf/
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Agora  é  preciso  esclarecer  qual  seria  o  papel  da  OMMA  em  relação  às  

obrigações legais existentes nos acordos multilaterais ambientais, bem como qual seria  

o seu papel quanto ao que estatui  cada acordo, ou seja,  a conferência de partes,  os  

órgãos subsidiários, comissão ou secretariado. Tendo em conta a primeira questão, se  

levarmos ao extremo, poderia ser realizado uma recodificação do direito internacional  

do meio ambiente, onde tratados que lidam com as mesmas questões fossem agrupados,  

diminuindo a duplicação de trabalho, de leis e de conflitos, eventualmente chegando a  

um código único.

A codificação pode vir a ser possível, porém as diferentes partes de cada tratado  

tentariam resistir a que se chegasse a uma lei do meio ambiente geral, mas se seguirmos  

os passos da OIT, alguma integração é possível,  por exemplo, a Declaração da OIT  

sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho de 1998, que lista os princípios  

fundamentais  que todos os governos subscrevem, mesmo que não tenham ratificado  

outras convenções da OIT. A OIT publica uma compilação das suas convenções de  

acordo  com  o  tema,  isto  oferece  uma  referência  sobre  o  Direito  Internacional  do  

Trabalho.

Quanto ao segundo ponto, no máximo poderia ser dado ao OMMA o cargo de  

agrupar  alguns  secretariados  e  gradualmente  estabelecer  uma  autoridade  a  nível  

mundial, baseado numa convenção que acabaria por ser uma doutrina uniforme 235.

A melhor maneira de se alcançar o agrupamento de acordos multilaterais, com o  

objectivo de promover a melhor coordenação entre acordos com temas semelhantes,  

seria se houvesse uma junção, mas podemos afirmar também que alguma coordenação  

pode  ser  atingida  se  houvesse  ligação  entre  os  Secretariados  e  entre  as  entidades  

subsidiárias. 

A diferença na composição nos acordos do meio ambiente não deve ser uma  

barreira  para criar  uma estrutura organizacional  comum sob o título OMMA, temos  

como exemplo a OIT onde composição de cada convenção é variada, mas oferece um  

sistema comum de resolução de conflitos, de assistência técnica e de observância do  

cumprimento. 

O agrupamento a ser realizado pela OMMA, deveria incluir todos os acordos  

multilaterais ambientais principais e não apenas os que estão associados ao PNUMA.  

235 Sugestão do Presidente da França, Jacques Chirac, em 1998.
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Em 2001, foi elaborado um documento pelo PNUMA que sugere que tal agrupamento  

deve ocorrer apenas em relação aos acordos sujeitos aos PNUMA, deixando de lado  

áreas muito importantes, tais como a protecção das aves, tartarugas, mares, e algumas  

convenções como a de Aarhus236.

Autores que não concordam com a criação de uma OMMA, defendem que o  

melhor a fazer é seguir com o agrupamento de tratados, e sugere duas vias pelas quais o  

agrupamento pode ser feito.237 Uma delas seria por problemas estruturais e outra por  

instituições  de  cada  regime.  No  primeiro  tipo,  temos  agrupamentos  acerca  da  

conservação e da atmosfera, no segundo, temos por exemplo, a avaliação científica e a  

implementação238. 

Uma questão a ter conta ainda é a de saber como uma OMMA poderia iniciar  

uma estrutura mais coerente para os acordos multilaterais do meio ambiente, tendo em  

conta que os secretariados das convenções não podem ser reunidos sem a aprovação dos  

seus órgãos239. Uma solução poderia ser de a OMMA abrir as portas aos acordos, um  

convite  para  que  cooperem com a Organização e  que  se  juntem sob a  organização  

principal, o que faz com que as partes de um acordo serão também partes da OMMA. 

9.3.7. Política e Operações

Em relação  às  funções  da  OMMA que  propomos,  esta  deve  ter  funções  na  

criação de políticas ambientais  e também funções que vão para além da colecta  de  

informação e sua disseminação, que são a ajuda na criação de capacidades e assistência  

a projectos relacionados com o meio ambiente em países em vias de desenvolvimento.  

Uma possibilidade  seria  deixar  essa  função às  instituições  existentes  da  ONU ou a  

algumas instituições privadas, outra é a deixar alguns projectos de desenvolvimento de  

capacidades a cargo da OMMA, com o objectivo de promover a competição entre os  

agentes responsáveis.

236 Convenção sobre o Acesso à Informação, Participação Pública no Processo de Decisão e de Acesso à  
Justiça em Matéria Ambiental de 1998.

237 VON  MOLTKE,  Konrad.  Whiter  MEAS?  The  Role  of  International  Environmental  
Management in the Trade and Environment Agenda , IISD, Winnipeg, Canada, 2001.

238 Veja-se para mais esclarecimentos acerca do agrupamento os pontos 5.2.5, p.66 e 7.2.6 p.100.
239 JUMA, Calestous - The Perils of Centralizing Global Environmental Governance . Environment 

Matters, Vol. 44-45, Annual Review (World Bank). Washington, 2000.



134

9.3.8. Criação de Políticas e de Normas Ambientais

O papel da OMMA no desenvolvimento de normas e estabelecimento de regras é  

de  grande  importância.  Porém,  o  caso  do  regime  ambiental  tem  particularidades  

diferentes dos outros regimes, que é a forte presença de normas de soft law, enquanto a 

OIT, OMS, OMC usam normas de hard law. Com isso queremos dizer que as normas 

que venham a ser criadas na governança ambiental devem ser construídas em técnicas  

que já fazem parte das características inerentes do regime ambiental.

9.3.9. Resolução de Disputas

Enquanto muitos autores apresentam como exemplo o modelo de resolução de  

disputas da OMC para a possível OMMA, defendemos que este modelo não é o ideal  

para o regime ambiental. 

Primeiro porque privilegia a resolução de disputas e não o cumprimento dos  

compromissos, isso pode ser apropriado num regime onde vigora a reciprocidade, mas  

não no regime ambiental  que  visa  atingir  benefícios  para  o  meio  ambiente,  onde a  

revisão e observância do cumprimento são mais vantajosos, assim como a assistência,  

quando necessário.

Em  segundo  lugar,  a  OMC  permite  aplicar  sanções  em  caso  de  não  

cumprimento,  no  caso  do  regime  ambiental  esse  processo  não  traz  as  mesmas  

vantagens,  pois  prejudica  a  todas  as  partes,  uma  vez  que  a  preservação  do  meio  

ambiente é um objectivo procurado por todos. 

Para além disso, a OMC oferece um mecanismo de resolução de disputas dentro  

da própria organização, o que não ocorre no regime adoptado pelos acordos ambientais  

multilaterais. Quando no âmbito de um acordo é preciso resolver uma disputa, ou é feita  

de maneira  ad hoc, ou é adjudicada a um outro órgão fora do acordo, que pode ser o  

Tribunal Internacional de Justiça, uma vez que possui uma secção dedicada ao meio  

ambiente, mas que nunca foi usada. 

9.3.10. Ciência e Política
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Como  vimos,  ciência  credível  e  independente  é  necessária  na  política  

internacional do meio ambiente 240. Requer a separação da ciência dos meios políticos,  

do início ao fim, que por sua vez depende da estrutura que é usada no processo de  

decisão, ou seja, qual a relevância que é dada às fontes de conhecimento sobre o meio  

ambiente nas negociações e nas decisões. O objectivo último da OMMA é convencer os  

governos  a  seguirem  as  normas  internacionais  do  meio  ambiente  no  seu  próprio  

interesse.

9.3.11. Coerência

Ao comparar o estado actual da governança do meio ambiente com a ideia que  

defendemos de criar uma nova organização, vemos que a OMMA irá tornar o sistema  

mais coerente, na vertente interna e externa. 

A coerência interna pode ser conseguida através da melhoria da coordenação  

entre o PNUMA (dissolvido ou incorporado à nova organização), e o agrupamento dos  

acordos multilaterais do meio ambiente e entre as outras agências. A coerência externa  

pode ser vista na relação entre o regime do meio ambiente e outros regimes, tais como a  

OMC (comércio e meio ambiente), OMS (saúde e meio ambiente), OIT (ambiente no  

local de trabalho) e o Conselho de Segurança (guerra química e biológica) 241.

9.3.12. Financiamento

Estrutura  financeira  forte  é  necessária  na  governança  internacional  do  meio  

ambiente, embora não se possa afirmar que a OMMA terá recursos financeiros acima  

dos que têm as instituições actuais. Os governos devem concordar em elaborar uma  

organização de funcione de modo efectivo, através de um orçamento estável oferecido  

pelos  Estados-Membros  e  através  de  outros  meios  adicionais  criados  pela  própria  

organização. Estes objectivos podem ser atingidos ainda se for levado em consideração  

o que sugerimos acima quanto à participação dos oficiais eleitos e do sector privado 242.

240 Veja-se ponto 5.2.3 p. 63.
241 Nem todos os governos irão concordar em alcançar tal coerência, na Conferência da OMC em Doha,  

a China invocou os conceitos de desenvolvimento envolvidos com outras organizações, como entre a  
OIT e o PNUMA que poderiam ser usados com objectivos proteccionistas.

242 Sobre o uso ineficiente dos recursos disponíveis veja-se ponto 5.2.9 p. 71.
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10. Conclusão

A partir da exposição feita acerca da fraca situação da governança internacional  

do meio ambiente, do número de instituições envolvidas, das iniciativas já tomadas para  

elevar o perfil das questões relacionadas com o meio ambiente que não lograram em  

benefícios  reais,  da  falta  de  uma autoridade  que  faça  valer  a  matéria  ambiental  no  

campo  internacional,  da  tendência  em  aumentar  cada  vez  mais  a  proliferação  de  

instituições separadas e independentes, da falta de cooperação que é a reflexão da falta  

de vontade dos Estados, entre muitas outras questões, são problemas que reflectem a  

necessidade urgente de reforma do sistema actual.

Embora o PNUMA tenha alcançado muitos objectivos, o certo é que a política  

ambiental não funciona do modo que deveria. A proliferação dos arranjos institucionais,  

os encontros e as agendas estão a empobrecer a coerência e a sinergia, fazendo crescer o  

impacto  negativo  sobre  os  recursos  limitados.  Para  além  disto,  o  PNUMA com  o  

estatuto que tem, com os recursos limitados, falta de credibilidade dos governos, não  

pode resolver. 

A resistência,  em relação à criação de uma organização,  incluindo de alguns  

actores que temem em perder poder, como os secretariados de convenções e a falta de  

vontade política é um dos problemas que limitam a sua criação. A OMMA não seria um  

meio para solucionar todos os problemas, nem dos países em vias de desenvolvimento,  

nem dos países industrializados, mas seria, certamente, um passo importante em rumo a  

eficiência na administração dos recursos do planeta.

Apenas  uma  Organização  Mundial  do  Meio  Ambiente,  nos  moldes  que  

defendemos no capítulo 9, ajudaria claramente a melhorar a coordenação, diminuir a  

fragmentação, relacionar outros campos e matérias interligadas com o meio ambiente,  

efectivar  verdadeiras  acções,  envolvendo todos  os  actores  e  interessados  na  política  

ambiental  e  que  elevaria  a  importância  das  questões  ambientais  na  agenda  dos  

governantes, das organizações internacionais e das organizações privadas, ajudando a  
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criar políticas ambientais e capacidades nos países do Sul, tais como em África, Ásia e  

América Latina, bem como reforçaria o peso das questões ambientais nas negociações  

de novos tratados  e  programas  e  focaria  também na implementação dos  acordos  já  

existentes. Trata-se de uma questão de justiça global e não de uma questão de eficiência  

administrativa.
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