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INTRODUÇÃO
Quem é o migrante climático? E como podemos discutir o nexo entre crise climática
e migração de uma forma produtiva e benéfica para aqueles cujas vidas e meios de
subsistência estão em maior risco com a crise climática? Estas são algumas das questões
que este relatório aborda e que têm sido o foco de muito debate ao longo da campanha
#ClimateOfChange, no âmbito da qual este relatório é elaborado. Questões que, como tudo
o que está relacionado com migrações, têm uma natureza profundamente política. Para
tentar responder-lhes, recorremos a estudos empíricos de quatro países: Camboja,
Guatemala, Quénia e Senegal. O estudo foi conduzido pela equipa interdisciplinar de
investigadores sediada na Universidade de Bolonha, a partir de sistemas sociológicos,
agrícolas e alimentares combinados, perspetivas humanas, geográficas e jurídicas,
juntamente com organizações parceiras no terreno, onde não tenha sido possível visitar
os países do estudo de caso devido à pandemia de COVID-19.
As pessoas movem-se em resposta às alterações no seu ambiente, muitas vezes
sazonalmente, há séculos. De facto, The Atlas of Environmental Migration (Ionesco,
Mokhnacheva e Gemenne, 2016), dá exemplos de há 45.000 anos, quando as alterações
ambientais e os desastres naturais desempenharam um papel na distribuição da
população. No entanto, foi apenas nos últimos 20 anos que a comunidade internacional
começou a reconhecer lentamente as ligações e implicações mais amplas que um clima
e ambiente em mudança têm na mobilidade humana (Laczko e Aghazarm, 2009). Mais
recentemente, surgiram narrativas cada vez mais alarmistas de “migrantes climáticos”
como uma ameaça invasora, movendo-se em grande número do Sul Global para o Norte
Global, apesar do facto de a grande maioria dos movimentos serem internos, ou para
países vizinhos. Existe também um entendimento crescente de que algumas das pessoas
mais vulneráveis à crise climática são, e serão, incapazes de se deslocar, uma vez que
a mobilidade também depende do capital social e económico. Uma vez mais, estas
mensagens mais subtis perdem-se muitas vezes nos discursos dos média, e os números
são usados indevidamente para exacerbar as narrativas do medo (Boas et al., 2019;
Durand-Delacre et al., 2021; Lietaer e Durand-Delacre, 2021). Como sublinham Baldwin
e Bettini, as próprias alterações climáticas são frequentemente retratadas como “uma crise
migratória em formação” (2017, p. 1).
Existem estudos críticos importantes sobre o nexo entre a crise climática e as migrações
(Geddes et al., 2012; Baldwin, 2013; Bettini, 2013; Boas et al., 2019; Durand-Delacre et al.,
2021) e os académicos demonstraram que “classificar os migrantes climáticos como
diferenciáveis dos migrantes não climáticos não é empiricamente possível” (Boas et al.
2019, p. 902). Não existe uma ligação direta e, para muitas pessoas, a migração pode ser
um processo contínuo, em vez de uma decisão e ação única, e os fatores que influenciam
a tomada de decisões sobre migrações são complexos e numerosos (Kelman, 2020).
Por enquanto, não existem estudos empíricos suficientes nem modelos robustos para
estabelecer um conjunto de causalidades inquestionáveis entre as alterações climáticas
e as migrações (Boas et al., 2019; Renou e Diallo, 2019; Durand-Delacre et al., 2021).

No entanto, é evidente que os impactos da crise climática estão a agravar-se e a tornar a
vida e os meios de subsistência de muitos povos cada vez mais insustentáveis. No seu
relatório mais recente, o Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC)
(2021) conclui que a atividade humana está a alterar o clima de formas sem precedentes, e
às vezes irreversíveis. Definido como um “código de alerta para a humanidade” pelo
Secretário-Geral da ONU, António Guterres, o relatório alerta para ondas de calor, secas e
inundações cada vez mais extremas, e a ultrapassagem de um limite de temperatura
decisivo em pouco mais de uma década. Mas, embora a crise climática seja só uma em
todo o mundo, os seus impactos não são sentidos da mesma maneira.
O Centro de Investigação sobre Epidemiologia dos Desastres (Centre for Research on the
Epidemiology of Disasters, CRED) descobriu que as pessoas nos países mais pobres têm,
em média, uma probabilidade seis vezes maior do que as pessoas das nações ricas de
serem feridas, perderem as suas casas, serem deslocadas ou evacuadas, ou de precisarem
de assistência de emergência na sequência de catástrofes (2018). Assim, o custo humano
das alterações climáticas recai predominantemente sobre os países de rendimento baixo
ou médio-baixo: a vulnerabilidade ao risco e os graus de sofrimento são determinados
pelos níveis de desenvolvimento económico, e não tanto pelo clima por si só (CRED, 2018).
Existe uma profunda desigualdade no impacto dos desastres naturais; por exemplo, os
investigadores demonstraram que o furacão Katrina e as posteriores deslocações de
população nos EUA tiveram muito mais a ver com causas sociais e políticas, incluindo
desigualdade racial, do que com causas estritamente naturais.
A mobilidade também é sentida de formas drasticamente diferentes em todo o mundo.
Como Hirst e Thompson salientaram em 1999, os estados ainda controlam as suas
fronteiras e o movimento de pessoas através delas, e assim, apesar da retórica da
globalização, “a maior parte da população mundial vive em mundos fechados, presos à
lotaria do nascimento”. Desse modo, a liberdade de movimentos tornou-se um fator
estratificador no mundo de hoje (Bauman 1998; Mezzadra e Neilson, 2013) e os grupos cuja
mobilidade espontânea é considerada suspeita podem estar sujeitos à imobilidade forçada
(Musarò, 2019). O índice de passaportes* é revelador das grandes disparidades na
mobilidade vivida em todo o mundo e as suas classificações baseiam-se no número de
destinos a que os seus titulares podem aceder. Todos os quatro países do estudo de caso
estão classificados na categoria de “muito baixo” neste índice. Assim, por exemplo,
enquanto um jovem da União Europeia pode viajar por todo o mundo com relativa facilidade
para trabalhar ou estudar, para melhorar as suas perspetivas de emprego ou experiências
de vida, os jovens nessas áreas não podem.
Para “desnaturalizar” a crise climática, muitas vezes retratada como desastres naturais que
tornam invisíveis tanto as responsabilidades sociopolíticas como as desigualdades globais
no centro da crise, a nossa investigação baseia-se no conceito de “justiça da mobilidade”
da socióloga Mimi Sheller (2018), que expande a noção de justiça climática, ampliando o
nosso entendimento de forma a incluir as alterações climáticas, a urbanização
insustentável e os sistemas fronteiriços insustentáveis, como uma crise conjunta. O
conceito reflete as vertentes de interligação que emergem do projeto: o direito à
mobilidade, o direito a viver num ambiente saudável e o acesso desigual a esses direitos
em todo o mundo. Esta abordagem reconhece o impacto do colonialismo nas mobilidades
* https://www.passportindex.org/

e nos lugares, e essa capacidade de adaptação é altamente desigual, mediada por
considerações interseccionais, como a posição de cada um em relação ao capital, género,
etnia, classe, raça (Boas et al., 2019). De facto, os fatores interseccionais* desempenham
um papel fundamental no impacto da crise climática: “As comunidades vulneráveis não são
homogéneas; em vez disso, são orientadas de forma interseccional (em função da classe,
raça, origem indígena, estatuto migratório, etc.)’ (Sultana, 2021, p. 3). O compromisso com a
interseccionalidade retira os sistemas interligados de opressão e exploração que
potenciam as vulnerabilidades.
Este relatório vai desvendar algumas das realidades por trás das manchetes alarmantes
sobre os supostos “migrantes climáticos”, focando-se nos quatro países dos estudos de
caso. O relatório baseia-se nas perceções e realidades vividas por pessoas vulneráveis face
ao clima nos quatro países dos estudos de caso, com o objetivo de centralizar os seus
pontos de vista. Nestes países, para as pessoas sobre as quais este relatório se debruça, a
crise climática não é uma ameaça futura, como para muitos países da Europa (embora
mesmo aqui os incêndios florestais, secas e a erosão costeira ocorram cada vez mais).
Para as pessoas deste relatório, a crise climática é uma realidade do aqui e agora, que exige
atenção e respostas políticas neste momento. Mas têm de ser respostas políticas
matizadas e equilibradas, que não se enquadrem nas narrativas de emergência de crise que
correm o risco de enquadrar como ameaça as pessoas impelidas a deslocar-se.

*O conceito de interseccionalidade descreve as formas como os sistemas de desigualdade com base no género, raça, etnia, orientação
sexual, identidade de género, deficiência, classe e outras formas de discriminação se “intersetam” de forma a criar dinâmicas e efeitos
únicos (CIJ – Centro de Justiça Interseccional / Center for intersectional justice).

SENEGAL
ESTUDO DE CASO 1
O Senegal é bastante frágil do ponto de vista ambiental e enfrenta em simultâneo a subida
do nível do mar, a erosão costeira, a salinização do solo, tempestades marítimas e esgotamento de reservas de peixe e biodiversidade. O país tem uma elevada incidência de atividades económicas sensíveis ao clima, incluindo a agricultura e a pesca. Isso deve-se à alta
densidade populacional e à concentração de quase todas as atividades económicas nas
áreas costeiras. Cerca de 65% da população vive em áreas costeiras, principalmente concentradas à volta de Dacar e outras zonas urbanas. O Senegal é considerado o oitavo país
mais ameaçado do mundo em termos de subida do nível do mar. Embora a maior parte do
país tenha um clima tropical, as regiões do norte do Senegal (situadas no Sahel) são áridas.
As áreas do estudo de caso (Dakar e St. Louis) foram selecionadas propositadamente para
captar algumas das complexidades das mobilidades e a interação da crise climática com
padrões históricos de mobilidade. Os migrantes rurais das regiões do interior do Senegal
migram para estas áreas urbanas costeiras para trabalhar, muitas vezes no setor das
pescas, para financiar as suas atividades agrícolas. Outrora sazonais, esses padrões
históricos de mobilidade estão a mudar devido aos impactos combinados da crise climática e de fatores socioeconómicos estruturais que destroem os meios de subsistência
agrícolas. Ao mesmo tempo, o próprio setor local das pescas sofre o impacto da urbanização e do êxodo rural, bem como da crise climática. Estas comunidades piscatórias são,
assim, simultaneamente pontos de chegada e de trânsito de migrantes de áreas rurais do
interior, bem como de alguns países vizinhos, e pontos de partida para quem procura alcançar uma vida melhor na Europa.

1. METODOLOGIA
A investigação foi conduzida pela equipa interdisciplinar de investigadores, com base em
sistemas sociológicos, agrícolas e alimentares combinados, numa perspetiva humana-geográfica e jurídica. Uma análise exaustiva foi realizada antes do trabalho de campo,
juntamente com entrevistas à distância com os principais interessados. O trabalho de
campo foi realizado pela equipa de investigadores da UNIBO em Dakar e Saint Louis, que
trabalhou com dois facilitadores senegaleses, em maio de 2021.

Foram adotados os seguintes métodos qualitativos:
Um diário climático de um mês (Giacomelli e Walker, 2021): 30
participantes (15 de áreas rurais – St. Louis, 15 de áreas urbanas – Dakar)
Grupos de discussão: 4 grupos (5-10 pessoas cada, variados em termos
de género e idade): 2 em Dakar 2 em Saint Louis
Entrevistas aprofundadas: 35

2. RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO

Interação de fatores sociais, económicos e geopolíticos: alterações
climáticas; migração; degradação ambiental; urbanização, etc.;
As alterações climáticas agravam as condições pré-existentes;
As alterações climáticas como discurso hegemónico e instrumental: risco
de legitimação da situação atual, devolução de responsabilidades políticas e despolitização das questões de mobilidade = Alterações climáticas
como sintoma e não causa;
Quem tem menos capital social/económico é mais vulnerável aos impactos das alterações climáticas;
Principais fatores de risco: alterações climáticas; intervenção política;
acordos internacionais de pesca (sobretudo UE) – usurpação dos
oceanos;
Urbanização rápida e não planeada, alimentada pelo crescente êxodo
rural;
Falta de gestão de resíduos (+ despejo de resíduos da UE no Senegal);
Os padrões de mobilidade mudaram devido à crise climática (grandes
movimentos internos das áreas rurais para as áreas costeiras, como Saint
Louis e Dakar, e alguns para as Ilhas Canárias, Espanha);
Desejo de justiça da mobilidade – ir e voltar. Limitado pelo atual
regime de fronteiras.

2.1. AMBIENTE HOSTIL
O Senegal tem uma elevada incidência de atividades económicas sensíveis ao clima,
incluindo a agricultura e a pesca. A sensibilidade ao clima é agravada pelo facto de, mais
de 65% da população senegalesa viver em áreas costeiras, principalmente concentradas
em torno de Dakar e outras áreas urbanas (Ndour et al., 2018). As áreas costeiras do
Senegal são altamente frágeis do ponto de vista do ambiente e enfrentam a subida do nível
do mar, a erosão costeira, a salinização do solo, a poluição, tempestades marítimas e o
esgotamento dos recursos de peixe e da biodiversidade (Amara et al. 2019).
O Senegal é considerado o oitavo país mais ameaçado do mundo em termos de subida do
nível do mar (Amara et al. 2019). No Senegal, a expansão urbana também se baseia
parcialmente num sistema capitalista extrativista alicerçado na história colonial de
exploração (Bernards, 2019, 2020).
A erosão costeira no Senegal é determinada tanto por processos naturais (regime de ondas
swell, eventos meteorológicos, e subida dos níveis da água do mar, e também por ações
humanas, sobretudo as migrações rurais não planeadas e a rápida urbanização, grande
parte das quais foi causada pela seca que afetou o interior do Senegal na década de 1970
(Gueye, Fall e Tall, 2015), bem como a mineração ilegal de areia para a construção (Ndour et
al., 2018). A seca também provocou a perda de muitas árvores que davam proteção ao
longo da costa. As pessoas que vivem nas áreas costeiras do Senegal, como os
entrevistados neste relatório, vivem em terras que estão a desaparecer diante dos seus
olhos. Os entrevistados relataram como o impacto da erosão costeira e a subida do nível do
mar estão a destruir não só a paisagem física, como também os seus modos de vida e
memórias.
St. Louis é particularmente vulnerável à crise climática, também por força da sua
geografia. O centro histórico da cidade está situado numa ilha no rio Senegal, do outro lado
do Oceano Atlântico. Uma península conhecida como La Langue Barbarie, um estreito
banco de areia com quase 30 km de extensão, protege-a do Atlântico. A subida do nível do
mar e duas grandes tempestades em 2017 e 2018, que destruíram casas, deixaram mais de
3.200 pessoas sem abrigo em Saint Louis. No entanto, também existem intervenções
humanas que agravaram a situação ambiental. Como solução rápida para proteger Saint
Louis do risco de inundação de um rio que subia rapidamente em 2003, o governo local
escavou uma fenda com quatro metros de largura, ou canal, cortando ao longo de La
Langue Barbarie. Isso teve consequências dramáticas, sobretudo por atuar como uma nova
foz do rio que sofreu um alargamento rápido e significativo (Anthony, 2015).
Ameth Sène Diagne, antigo chefe de Doun Baba Dieye, uma aldeia que foi submersa pelo
mar como resultado da fenda, observa: “Já nem há uma casa! Apenas um edifício continua
de pé e só se consegue chegar lá de piroga.” Ele sustenta que o conhecimento indígena foi
negligenciado, levando à imposição de conhecimento tecnocrático vindo de fora – a fenda
– o que levou à perda de muitas vidas.
As inundações são um dos perigos mais graves no Senegal. Dakar é particularmente
vulnerável a inundações, predominantemente devido à elevada densidade urbana e à falta

de planeamento (Gueye, Fall e Tall, 2015). As inundações foram um ponto comum de
discussão nos diários climáticos de Dakar e Saint Louis, com muitas fotos a mostrarem
inundações. Uma combinação de chuvas muito intensas e fortes causadas pela crise
climática, mas também os fracos sistemas de drenagem e esgotos numa cidade de
urbanização rápida e não planeada. As imagens partilhadas revelam os impactos e causas
mais amplas da crise climática e as interligações entre urbanização e vulnerabilidade
climática.

2.2. RESÍDUOS
A gestão de resíduos é uma questão comportamental e estrutural. A maior parte dos
resíduos são resíduos domésticos e as pessoas carecem de infraestruturas de resíduos,
mas a gestão também requer uma abordagem de cima para baixo (Hutson, 2021). Os
resíduos, predominantemente plásticos, mas também roupas, estão espalhados por todo o
lado, exceto nas praias turísticas, magicamente limpas desses detritos. Isso provoca
problemas de saúde e saneamento, e é também problemático para a biodiversidade
oceânica.
De facto, nas áreas urbanas, é visível uma quantidade crescente de resíduos, o que afeta
tanto o processo de eliminação e purificação da água como o escoamento das águas
pluviais (Armando, LVIA, entrevista remota). Também tem impactos problemáticos na vida
marinha.
Os resíduos surgiram em grande força nos diários climáticos de Dakar, onde muitos
participantes optaram por partilhar fotografias do lixo a deteriorar o seu ambiente local.
Também partilharam imagens das suas inúmeras atividades de limpeza e sensibilização
para tentar conter o fluxo de lixo que enche as suas praias e ruas. Revelaram uma mudança
ao longo do tempo em praias como Hann Bay, que “costumavam ocupar o segundo lugar na
classificação das baías mais bonitas do mundo” (Fakalè, Hann Bay, Dacar), e que agora se
tornou num lugar onde já não é possível nadar devido à poluição da água. Hann Bay está
agora entre as mais poluídas da África Ocidental e é a primeira zona industrial na África
Ocidental, alojando cerca de 70 - 80% das indústrias do Senegal (Lewis, 2016).
Grandes cidades como Dakar não têm locais profissionais de eliminação sanitária e quase
70% dos resíduos sólidos são depositados em locais de eliminação de resíduos não
autorizados. Um dos maiores aterros sanitários de África, Mbeussbeuss, situa-se no
Senegal. Mbeussbeuss é um local construído sobre montanhas de lixo. O plástico é
altamente visível, mas também as roupas: os restos da indústria de fast fashion e o seu
impacto prejudicial sobre o ambiente. Um relatório da Fundação Ellen MacArthur (2017)
estima que mais de metade da fast fashion produzida é descartada em menos de um ano.
Apesar dos esforços para reciclar e reutilizar roupas ocorram no Norte Global, grande parte
das roupas recolhidas são depois exportadas para países sem infraestruturas próprias de
recolha, como o Senegal, e, por fim, a maioria dessas roupas acaba em aterros (Ibid.), como
Mbeubeuss. De facto, muitos Estados-Membros da UE continuam a enviar os seus resíduos
para as Pessoas e Áreas Mais Afetadas (MAPAs), incluindo países como o Senegal, que
não conseguem gerir os seus próprios resíduos (Hutson, 2021).

2.3 PESCAS
No Senegal, a indústria pesqueira é a principal fonte de emprego nas áreas costeiras, como
Dakar e St. Louis. Estima-se que a pesca empregue, direta ou indiretamente, 600.000
pessoas no Senegal, representando 15% da população ativa*, incluindo milhares de
empregos em fábricas de processamento de peixe em que a maioria dos trabalhadores são
mulheres (Daniels et al., 2016), e outras atividades como o comércio em mercados
relacionado com a pesca.
O ecossistema pesqueiro está a ser destruído pela crise climática, porque as mudanças
nas correntes fazem com que os peixes migrem para outros lugares, mas também a erosão
costeira, a poluição e a usurpação dos oceanos, à medida que grandes barcos industriais
levam os peixes mais caros ao abrigo dos acordos que o Senegal tem com países do Norte
Global, incluindo a União Europeia (Kaczynski e Fluharty, 2002; Allison et al., 2009; Daniels et
al., 2016; Okafor-Yarwood e Belhabib, 2020).

“Como podem ver, a praia está cheia de lixo, que
persegue os peixes porque eles não conseguem
respirar. Se os peixes não conseguirem viver num
ambiente adequado, à temperatura certa, eles vão
mudar-se para outro lugar. Os pescadores têm então
de se esforçar mais para chegar aos peixes que se
deslocam para os locais dominados pelos grandes
barcos. Esse é o problema.”
Abdoulaye Diouf, Thiaroye sul mer, Dakar

Os barcos maiores a que ele se refere são barcos industriais do Norte Global, incluindo os
Estados-Membros da UE. A pesca excessiva por grandes arrastões industriais está a
contribuir para o colapso da pesca artesanal. A pesca ilegal, não declarada e não
regulamentada também é uma parte importante do problema no Senegal (Daniels et al.,
2016).

*https://spcsrp.org/en/senegal

2.4 MOBILIDADE
A mobilidade tem sido desde há muito um elemento essencial das estratégias de
subsistência no Senegal, um meio histórico para diversificar as receitas e adaptar-se a um
ambiente pobre em recursos. Nas últimas décadas, no entanto, a degradação ambiental
aumentou devido às intervenções naturais e humanas, agravando a vulnerabilidade das
famílias locais. O êxodo rural para os centros urbanos do Senegal, particularmente Dakar,
tem sido determinante desde o final da década de 1960. Contudo, não existe uma ligação
direta entre os períodos de seca e o ritmo das partidas; pelo contrário, a ligação entre a
variabilidade climática e a migração para as cidades é complexa e é importante para
integrar outros fatores de vulnerabilidade (por ex. liberalização das políticas agrícolas e
comerciais, falta de créditos bancários, perdas pós-colheitas, e diversidade limitada de
recursos) (Gueye, Fall e Tall, 2015). Isso reflete outras descobertas (por ex. Geddes et al.,
2012), de que, dado o grande papel que os motivos económicos desempenham, a migração
pode ser um risco ambiental em cidades como Dakar.
Além disso, o declínio do setor das pescas está a levar alguns pescadores a sentir que não
têm escolha senão migrar por vias irregulares e tentar cruzar o Oceano Atlântico em
pirogas (pequenos barcos de madeira) e procurar melhores oportunidades na Europa. É
importante salientar que esta é uma pequena minoria de movimentos. A maior parte é
interna. No entanto, para os pescadores que perdem os seus meios de subsistência, as
fronteiras porosas do mar são uma atração. Como observou um pescador:

“Os pescadores seguem os peixes: se os peixes vão
para a Europa, os pescadores vão para lá também.”
A migração por barco é fortemente marcada pelo género, sendo a maioria dos migrantes
do sexo masculino. As mulheres não ponderam essa viagem, preferindo investir a
esperança nos seus familiares ou companheiros do sexo masculino para fazer a viagem e
ajudar a sustentar a família. São sobretudo homens jovens que migram e, embora os que
têm mais capital social e económico não precisem de arriscar as suas vidas nessa viagem
perigosa, é preciso algum nível de capital económico para financiar a viagem.
Ao mesmo tempo, os participantes reconheceram que o sistema de fronteiras injusto limita
muito as oportunidades de viajar para outros locais. O sistema de fronteiras mantém-nos
no lugar, e força as pessoas a fazer viagens perigosas no Atlântico, sabendo muito bem dos
riscos. A baixa classificação dos passaportes do Senegal no índice de passaportes (as
classificações baseiam-se no número de destinos a que os seus titulares podem aceder)
e um sistema de vistos altamente restritivo, que tem custos exorbitantes (Sow, Marmer
e Scheffran, 2016), foram reconhecidos pelos participantes. Isso significa que os canais
regulares para migrar são extremamente limitados e deixam poucas opções de mobilidade
Muitas pessoas queriam simplesmente a opção de ir (trabalhar ou estudar) e voltar, mas a
natureza restritiva do sistema de vistos criou uma classe de “pessoas excluídas” (Sow,
Marmer e Scheffran, 2016, p. 239) que não conseguem aceder a estas vias legais de acesso
à UE. A questão dos vistos levou a debates animados em todos os grupos de discussão,

onde todos concordaram que era muito difícil. Como Omar explicou, conseguir um visto é:

“como tentar escalar uma montanha. É demasiado
difícil e caro […] Toda a gente sabe que é mau ir de
piroga, mas não temos escolha.”

3. CONCLUSÕES E SOLUÇÕES
Os retratos que emergem das comunidades piscatórias costeiras à volta de Dakar e em
Saint Louis são de lugares cada vez menos habitáveis, desafiados e sufocados pela
precariedade ecológica, excesso de resíduos e injustiças de mobilidade. Os habitantes
locais das comunidades pesqueiras que, devido à sua posição marginalizada dentro de
estruturas de poder desiguais da economia global, não conseguem aceder à liberdade de
movimentos e, assim, a canais de migração regulares e seguros, arriscando-se em vez
disso a morrer em viagens perigosas no Atlântico para fugir desta falta de habitabilidade.
No entanto, estes movimentos, embora perigosos e trágicos, são uma minoria dos
movimentos, porque a maioria dos movimentos são internos. Esses movimentos não estão
diretamente relacionados com a crise climática, decorrendo antes de vários fatores
inter-relacionados.
Os danos do atual modelo extrativista e da sociedade capitalista de consumo são bastante
evidentes nestas áreas do Senegal. A natureza circular das mobilidades das áreas rurais
para as urbanas, e as complexidades da destruição do ecossistema pesqueiro e os seus
impactos devastadores na vida das pessoas fora das comunidades piscatórias, dada a sua
importância na economia do Senegal, proporcionando meios de subsistência para muitas
pessoas.
No Senegal, é possível ver atrás do espelho do sistema de produção capitalista e ver os
resultados realmente prejudiciais da crise climática sobre as pessoas e o ambiente. Tal
como apelam os ambientalistas e ativistas neste relatório, eles têm o direito de viver num
ambiente seguro, limpo, saudável e sustentável. Além disso, eles também exigem o direito à
mobilidade e melhores canais legais para ir e voltar, o que aliviaria as mortes da perigosa
travessia do Atlântico. As disparidades globais sublinhadas pela crise são muito evidentes
nas vidas daqueles que residem nas áreas urbanas costeiras do Senegal, em terras que
estão a desaparecer diante dos seus olhos.

GUATEMALA
ESTUDO DE CASO 2
A Guatemala surge constantemente na lista dos 10 países mais vulneráveis do mundo aos
efeitos das alterações climáticas. O impacto das alterações climáticas está a piorar na
Guatemala, onde, devido à sua localização geográfica na faixa tropical, os desastres
naturais estão a aumentar de frequência e intensidade, e têm maior probabilidade de ter
impactos negativos significativos quando conjugados com a falta de capacidade de
adaptação. A Guatemala pertence a uma área particularmente vulnerável às alterações
climáticas, devido à sua localização numa região semiárida, conhecida como Corredor
Seco. Os riscos climáticos no Corredor Seco são representados principalmente por secas
recorrentes, chuvas excessivas e fortes inundações que afetam a produção agrícola, com
maior intensidade em áreas degradadas
.
Mais de metade da população da Guatemala vive em áreas rurais e, dessa parte, 70 % vive
na pobreza. Com efeito, as alterações climáticas podem ser entendidas como um
multiplicador de vulnerabilidades pré-existentes, como a pobreza, falta de recursos,
insegurança alimentar e outras. Assim, as pessoas, especialmente as que trabalham com, e
dependem do ambiente (ou seja, o setor agrícola) expostas aos impactos das alterações
climáticas, são mais propensas a migrar como estratégia de adaptação. Os departamentos
de Totonicapán e Sololà escolhidos neste estudo são comunidades que praticam
agricultura intensiva e a área sofre com a uma vasta deflorestação, tornando esses
territórios particularmente vulneráveis às alterações climáticas. A Guatemala foi
reconhecida como uma nação multicultural, multiétnica e multilingue, composta por três
povos indígenas (Maia, Xinca e Garífuna). Segundo o censo de 2018, 43,56% da população
é indígena, incluindo 41,7% maia, 1,8% xinca e 0,1% garifuna (cruzamento de africana com
indígena). Em Totonicapan, esta percentagem aumenta para 98% (INE 2018).
A Guatemala adotou um conjunto de medidas para enfrentar os efeitos das alterações
climáticas que merecem ser mencionadas. Em 2009, a Guatemala aprovou várias estratégias políticas, como a Política Nacional sobre Alterações Climáticas (MARN, 2009), o Plano
de Ação Nacional sobre Alterações Climáticas (PANCC) (CNCC, 2016) para atender às
ações prioritárias para reduzir a vulnerabilidade, melhorar a adaptação, combater a deflorestação e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa no contexto da Lei-Quadro
sobre Alterações Climáticas (CNCC, 2016). Além das estratégias políticas nacionais, existe
também um grande número de iniciativas a nível meso e micro e de atividades organizadas
por ONG que trabalham no território, que se focam na gestão de recursos naturais para
aumentar a resiliência aos efeitos das alterações climáticas.

Em setembro de 2016, o Congresso da República da Guatemala aprovou o Código da
Migração, que revoga o Decreto 95-98. Entre os pontos importantes e valiosos do novo
código, está o direito de cada pessoa de emigrar ou imigrar para a Guatemala, bem como
de residência temporária e permanente. No âmbito regional, a Guatemala é Parte da
Declaração de Cartagena sobre Refugiados de 1984 e, juntamente com outros Estados,
apoiou a adoção em 2014 da Declaração e Plano de Ação do Brasil (BPA), com o objetivo
de reforçar a cooperação e proporcionar soluções de proteção para deslocados e apátridas
(incluindo os deslocados por causa das alterações climáticas e desastres naturais) a
realizar até 2024. Além disso, desde 2005, a Guatemala é parte da Convenção sobre a
criação do visto único Centro-Americano para a livre circulação de estrangeiros entre as
Repúblicas de El Salvador, Honduras, Guatemala e Nicarágua (C A4). Embora os
movimentos migratórios mais significativos sejam rumo aos Estados Unidos, não existe
nenhum acordo específico entre a Guatemala e os EUA para regular a migração. Em 2019,
foi concluído um acordo entre os Estados Unidos e a Guatemala, o Acordo de Cooperação
sobre Asilo EUA-Guatemala (ACA), que permite que os Estados Unidos expulsem
rapidamente requerentes de asilo não guatemaltecos (especialmente das Honduras e de El
Salvador) para a Guatemala sem lhes permitir que apresentem pedidos de asilo nos
Estados Unidos, mas também os deixa sem acesso a uma proteção efetiva na Guatemala.
Como resultado, eles são efetivamente obrigados a desistir dos seus pedidos de asilo, e
alguns que tenham um receio fundado de perseguição quanto a regressar aos seus países
de origem, correm um sério risco de sofrer danos graves (HRW, 2020).

1. METODOLOGIA
As informações deste capítulo são extraídas de um conjunto de diferentes métodos e fases
de investigação. Em primeiro lugar, uma análise de documentos de literatura científica e
cinzenta foi combinada com entrevistas semiestruturadas com os principais interessados e
especialistas que trabalham com migração e/ou ambiente na Guatemala. Essas entrevistas
foram conduzidas à distância, através de sistemas de videochamada (Skype, Zoom) em
junho-julho de 2020. Os resultados foram integrados com dados empíricos dos grupos de
discussão sobre o trabalho de campo, diários climáticos, entrevistas semiestruturadas
conduzidas pelo Socialab entre abril e maio de 2021 com habitantes locais afetados pela
crise climática em Totonicapán e Sololá. Uma empresa especializada, a Kantar-Mercaplan,
realizou também um inquérito com uma amostra representativa da população de Totonicapan, entre abril e maio de 2021:
Um diário climático de um mês (Giacomelli e Walker, 2021): 30
participantes (15 de áreas rurais, 15 de áreas urbanas)
Grupos de discussão: 4 grupos (5-10 pessoas cada, variados em termos
de género e idade), 2 numa área urbana (Cidade da Guatemala) e 2 numa
área rural (1 na aldeia de Chuicullil, Nahualá, Sololá e 1 na aldeia de
Vásquez, Totonicapán)
Entrevistas aprofundadas: 11 participantes
Inquérito às famílias: 400 famílias, homens e mulheres, dos 18 aos 65
anos, representativos da população rural da província de Totonicapán que
sentiu as alterações climáticas e/ou com um migrante entre os membros
do agregado

2. RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO

TEMAS EMERGENTES DA INVESTIGAÇÃO:
Entrecruzamento entre degradação ambiental e crise climática:
Deflorestação, gestão ineficiente de resíduos e escassez de água são os
principais problemas identificados com a degradação ambiental
O florescimento de monoculturas (cana-de-açúcar, indústria do óleo de
palma) pelas agroindústrias, cultivadas para exportação, e a falta de ação
e compromisso político, especialmente a nível local, são considerados
fatores agravantes e estão entre os principais motivos da degradação
ambiental
Urbanização descontrolada
A variabilidade das chuvas (tanto inundações como secas) é identificada
como uma grande preocupação em relação às alterações climáticas
A responsabilidade pelas alterações climáticas é atribuída
principalmente ao governo nacional, por seguir os interesses das
grandes empresas (por vezes estrangeiras) e por facilitar um sistema
corrupto
Os indivíduos são responsáveis quando atuam na sua vida quotidiana
sem plena consciência e educação suficiente
Consequências:
Diminuição das culturas/produção de alimentos pelos pequenos
agricultores
Perceção de não estar de todo preparado para lidar com eventos
repentinos
A migração deve-se sobretudo a motivos económicos/melhores
oportunidades de vida/falta de emprego. As alterações climáticas não são
entendidas como um fator autónomo da migração, mas como um
elemento que influencia o desejo individual.

2.1 AMBIENTE HOSTIL
“A Guatemala está numa das regiões mais
vulneráveis do mundo. Nós experienciamos todos
os impactos destas alterações climáticas, como as
tempestades tropicais, terramotos, mudanças no
clima que afetam especialmente a produção.” –
Luísa (51, Investigadora Local)
As condições físico-geográficas da Guatemala tornam-na extremamente vulnerável a
furacões, tempestades e outros eventos climáticos extremos, especialmente no Corredor
Seco. O fenómeno El Niño amplia a vulnerabilidade na região, em particular, provocando
graves secas frequentes na parte leste da Guatemala. As alterações climáticas
modificaram a duração das estações, normalmente caracterizada pela estação das chuvas.
A redução do fluxo de água superficial chega a 10 a 50% em algumas áreas que,
juntamente com os aumentos previstos de temperatura e redução da precipitação,
resultarão num menor abastecimento de água para uso da população, desenvolvimento
humano e irrigação.
Os resultados do inquérito mostraram que, em Totonicapán, as ondas de calor são
percebidas como as maiores ameaças (31,4% da amostra considera o risco de ocorrência
muito provável ou quase certo), seguidas das tempestades (21,7%) e secas (12,0%). As
pessoas em Totonicapán consideram o risco de inundações como o menos provável. O
risco de ondas de calor é entendido como aquele que mais aumentou nos últimos 5 anos
(35,8% dos entrevistados).*

2.2 A (MÁ) GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS:
AGRAVAR O PROBLEMA
Enquanto nas áreas urbanas os maiores problemas decorrem da urbanização
descontrolada e da consequente acumulação de resíduos, que também tem um impacto no
escoamento adequado das águas, quem vive nas áreas rurais são os mais afetados. De
facto, a desflorestação e a escassez de água estão a afetar seriamente a população
(Gleditsch et al. 2006, Brown e Funk 2008, Hanjra e Qureshi 2010). Isso é pior quando
conjugado com a expansão das monoculturas pelas agroindústrias, prejudicando assim a
segurança alimentar e, de uma forma mais geral, a segurança humana, especialmente a dos
povos indígenas que vivem em áreas rurais e que têm acesso limitado a estratégias de
adaptação e mitigação (Barnett e Adger, 2007).
As práticas de eliminação de resíduos não são ambientalmente sustentáveis: metade da
população de Totonicapán queima-os (50,48%), com uma percentagem semelhante a nível
nacional (42,79%). Apenas 10,2% das famílias utilizam serviços municipais ou privados,
*Ver vídeo: https://youtu.be/y8NBnF7AIa0

mas, por outro lado, e contrastando com os dados nacionais, as famílias de Totonicapán
fazem compostagem e/ou reciclam os resíduos com mais frequência (23,26% face à média
nacional de 6,82%) (INE 2019). Muitas entrevistas e discussões em grupo consideraram
esta atitude em relação à eliminação de resíduos como problemática. De facto, a
acumulação de resíduos também pode agravar os impactos das cheias irregulares que são
agravadas pelos fracos sistemas de drenagem. A falta de sistemas de esgotos em muitas
regiões e o lançamento de resíduos em massas de água durante as inundações
representam sérios riscos ambientais e sanitários. As autoridades locais são vistas como
incapazes de educar as pessoas sobre as boas práticas de gestão de resíduos.
Em relação à água, na Guatemala, cerca de 58% das famílias têm acesso à água através de
canos dentro de casa. 27,5% da amostra relata ter sofrido uma escassez de água potável
nos 12 meses anteriores à entrevista. Os recursos hídricos na Guatemala são utilizados
principalmente para atividades agrícolas (59,5%), uso doméstico (18,0%) e produção de
energia (15,4%) (MARN, 2016). Os produtos para exportação da agroindústria –
cana-de-açúcar, óleo de palma e banana – ocupam, no seu conjunto, 71% da área total
irrigada, consumindo 69% da quantidade total de água para irrigação (Solano Garrido e
Ochoa, 2019). Além das agroindústrias, a expansão do setor mineiro também agrava o uso
excessivo de água que está a causar o desvio dos rios, perdas de colheitas e danos à pesca
artesanal, enquanto as comunidades continuam sem acesso à água. As comunidades
também estão sujeitas à desapropriação ilegal e legal de terras (PNUD 2016), refletindo
uma má gestão generalizada dos recursos. Assim, os pequenos agricultores nas áreas
rurais sofrem uma escassez de água, com a secura do solo, devido à falta de uma gestão
adequada do abastecimento de água. As autoridades políticas, a nível local e nacional, não
realizam ações eficazes nem assumem compromissos para gerir adequadamente os
recursos naturais.

2.3 DESIGUALDADES E VULNERABILIDADES RELACIONADAS
COM GÉNERO E ETNIA:
Na Guatemala existe um nível grave de desigualdades horizontais (e verticais) entre as
divisões étnicas (Thorp, Caumartin e Gray-Molina, 2006) e os géneros. Isso também foi
relatado nas entrevistas à distância e no terreno. Juan José Hurtado Paz y Paz refere-se a
uma “estrutura racista e discriminatória do Estado que justificou a exploração dos povos
indígenas” (Juan José Hurtado Paz y Paz, Diretor da associação Pop No’j). Como os povos
indígenas muitas vezes não têm uma participação igual na tomada de decisões nacionais e
regionais, têm um acesso desigual à saúde, a oportunidades educativas, a alimentos
nutritivos e a empregos. As mulheres também enfrentam a discriminação no acesso à
educação, participação laboral e nos serviços públicos em geral, e isso potencia as
vulnerabilidades. Apenas 37% das mulheres participam no mercado de trabalho formal
(face a 85% dos homens), 27% têm o seu próprio negócio, e 28% têm acesso a mercados
financeiros (face a 66% dos homens) (INE 2020b). As mulheres também lutam para ter

*https://earthobservatory.nasa.gov/images/89413/cambodias-forests-are-disappearing

acesso aos serviços sociais, como a educação e a saúde, e são mais frequentemente
vítimas de crimes violentos. As perdas provocadas por desastres naturais afetam
diretamente as populações mais vulneráveis, os idosos, as mulheres, especialmente as
mulheres indígenas, as crianças, e principalmente quem vivem nas áreas rurais mais
pobres.*

2.4 MOBILIDADE HUMANA NA GUATEMALA:
PADRÕES E TENDÊNCIAS
Imigração: 3,25% da amostra da investigação nasceu fora de Totonicapán**, dos quais
53,8% mudaram-se para a região antes de 2010 e 42,2% mudaram-se por motivos
relacionados com empregos.
Emigração: Por outro lado, 10% da amostra (em linha com os dados nacionais) disse residir
ou ter um familiar que vive noutro local numa parte do ano por motivos de trabalho, a
maioria dos quais (75%) se desloca por menos de 4 meses: 22,5% desloca-se para o
estrangeiro e 77,5% desloca-se dentro da Guatemala, muitas vezes para um grande centro
urbano (60%).
2,75% da amostra tem um membro da família que migrou permanentemente por motivos de
trabalho nos últimos 10 anos. Destes migrantes permanentes, 72,7% eram homens e 27,3%
eram mulheres.
Aspirações futuras: Quando questionados se pretendem mudar-se num futuro próximo do
local onde vivem atualmente, apenas 7,2% responderam que estão a planear ou desejam.
Entre estes, os três motivos que tiveram os mais elevados níveis de concordância (de 1
“discordo completamente” a 10 “concordo totalmente”) foram:
Falta de iniciativas de apoio às atividades agrícolas e rurais (média: 4,86)
Histórias de sucesso de outros migrantes (média: 6,03)
Falta de oportunidades para alcançar aspirações pessoais (média: 7,01)
A pobreza e o desemprego são apontados com os motivos mais comuns para a migração
interna e interna, o que significa que quem migra muitas vezes pertence às categorias mais
vulneráveis. Não existe uma conotação específica relacionada com o género ou a idade:

“Mulheres e homens e raparigas, jovens e adultos,
não há idade para migrar” (Maria - 53, Dona de Casa,
Agricultora, Ativista).
* Ver vídeo: https://youtu.be/nBR6W0tejyo
**A amostra do inquérito apenas incluiu pessoas de Totonicapán.

Quanto à natureza dos padrões de migração, a literatura e as entrevistas destacam que os
maiores movimentos são internos entre comunidades rurais: as pessoas deslocam-se
permanente ou temporariamente (para trabalhos sazonais, como nas plantações de café ou
açúcar). A produção de monoculturas obriga à migração interna sazonal, principalmente de
povos indígenas. No entanto, os jovens têm diferentes aspirações também em termos de
desenvolvimento pessoal, o que leva ao aumento da migração para a Cidade da Guatemala.
A população urbana da Guatemala aumentou de 31% (1960) para 51,8% (2020) da
população total (Banco Mundial, 2017).
A migração transfronteiriça é sobretudo para o sul do México, na forma de migrantes
agrícolas temporários em busca de empregos com salários baixos, e para os Estados
Unidos, indicados como o destino internacional mais desejado. Considerando a
proximidade geográfica dos dois países, a migração para os Estados Unidos constitui um
fenómeno social e económico significativo nos últimos 30 anos.* Os adultos continuam a
ser a maioria dos emigrantes (cerca de 80% dos homens e 20% das mulheres), mas a
proporção de crianças acompanhadas e desacompanhadas tem aumentado nos últimos
anos.
A migração de sucesso, muitas vezes vista como algo negativo que traz rutura aos laços
familiares, pode tornar-se uma fonte de apoio para os familiares que ficam para trás. Os
entrevistados confirmaram o papel importante das remessas para as famílias e a economia
da Guatemala em geral. Ver vídeo: https://youtu.be/Fp-c7P0O5UA
No entanto, desde 2004, a Guatemala tem assistido a um número constante de
guatemaltecos a serem devolvidos à força de outros países. Segundo a Organização
Internacional para as Migrações, os migrantes que são forçados a regressar enfrentam
inúmeras dificuldades e obstáculos a uma reintegração bem-sucedida, como as
oportunidades económicas limitadas e a falta de acesso aos serviços sociais e ao crédito.
As tentativas fracassadas de migração financiada por endividamento podem aumentar a
necessidade e desejo de tentar uma nova partida. As famílias que vivem várias tentativas
de migração de um membro tendem a piorar a sua condição a cada nova tentativa, dados
os altos custos da emigração, e a queda num ciclo esmagador de migração e deportação.

2.5 INTERLIGAÇÃO AMBIENTE/ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
E MIGRAÇÃO
A maioria dos entrevistados identificou um “migrante ambiental” como uma pessoa que se
desloca internamente entre zonas rurais do país “em busca de melhores oportunidades de
emprego e de vida” (Luis Rodriguez, Fundador e Diretor da GuateAmbiente). Na Guatemala,
“as alterações climáticas intensificam os fluxos de migração já existentes” (Laura Hurtado,
Diretora de País da ActionAid na Guatemala). Neste sentido, as alterações climáticas
agravam outros fatores estruturais nacionais, como a pobreza, e atua como multiplicador
da vulnerabilidade. As alterações climáticas não são identificadas como um fator explícito
da migração, mas antes como um elemento que influencia o desejo individual de migrar.
*Segundo a OIM, em 2016 as remessas anuais para a Guatemala somaram 7,27 mil milhões de dólares, 97,1 por cento sendo remessas
de pessoas a viver nos Estados Unidos (OIM, Remessas da Guatemala - 97 Por Cento dos EUA: Estudo OIM, 17 de fevereiro de 2017).
Em 2020, as remessas aumentaram 7,9 por cento e foram equivalentes a 14,6 por cento do PIB. Ver 2021 Investment Climate Statements:
Guatemala, https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/guatemala/.

Devido aos fatores multicausais e interligados que levam a população local a migrar, a
Guatemala é caracterizada principalmente por fluxos migratórios mistos (por ex., de curto e
longo prazo, internos e para outros países). Isso aumenta o número de pessoas que
consideram a migração como uma estratégia de mitigação da vulnerabilidade. Os choques
climáticos, como as inundações, também podem atuar como um estímulo para a decisão
de se mudar. Além disso, os entrevistados destacaram uma forte ligação entre
comunidades indígenas, alterações climáticas e migração. Os povos indígenas enfrentam
impactos desproporcionais como resultado das alterações climáticas, em comparação com
as pessoas não indígenas.
Como resultado da expansão das monoculturas e do aumento da atividade mineira (de
metais) (van de Sandt, 2009), as comunidades indígenas sentiram um aumento na
exploração de terras nas últimas décadas. Num círculo vicioso, essas atividades
contribuíram para a deterioração ambiental, que acelerou e fomentou as alterações
climáticas, o que depois resulta em fortes impactos sociais e ambientais negativos nas
comunidades e territórios indígenas. Na sequência disso, as populações
predominantemente indígenas que vivem em áreas rurais veem-se forçadas a migrar. Como
as questões ambientais e económicas estão fortemente interligadas, os indivíduos não
reconheceram a necessidade de estabelecer um instrumento internacional de proteção
jurídica.

COMO É QUE AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
INFLUENCIARAM O DESEJO DAS PESSOAS EM MIGRAR?
“Sim, elas são forçadas a deixar as suas comunidades e ir
para a Cidade da Guatemala à procura de um emprego ali
e noutros países. Sobretudo os Estados Unidos, que era
um país que apoiava muitos migrantes, mas ultimamente
as coisas ficaram difíceis para se chegar lá. Então isso [a
migração] tem ajudado as comunidades de certa forma,
porque só o que temos aqui já não chega para sobreviver.
Mentiria se lhe dissesse que estaria como estou agora, se
não houvesse alguém que tivesse migrado para lá. Porque,
infelizmente, já é difícil sobreviver aqui ou temos de
migrar para a cidade, arranjar um emprego lá, mesmo que
seja com um salário miserável e quem não encontra na
cidade, tem de procurar outras opções.”
- Maria (53, Dona de Casa, Agricultora, Ativista)

3. CONCLUSÕES E SOLUÇÕES
As alterações climáticas aumentam a imprevisibilidade dos padrões do clima, levando à
variabilidade climática que dá origem a padrões irregulares de chuva e eventos extremos
(especialmente ondas de calor e inundações), que afetam os meios de subsistência
dependentes do clima. A Guatemala também está a sentir uma degradação ambiental rural,
por várias razões, incluindo o esgotamento e a exploração dos recursos naturais,
especialmente devido à expansão das monoculturas e à deflorestação. A maior parte da
migração ambiental é interna e predominantemente de populações rurais: as pessoas
podem deslocar-se permanente ou temporariamente (trabalhos sazonais, como nas
plantações de café ou açúcar). Existe uma forte ligação entre comunidades indígenas,
alterações climáticas e migração. Os povos indígenas sofrem impactos desproporcionais
como resultado das alterações climáticas, em comparação com as pessoas não indígenas.
O papel do contexto supranacional (especialmente as relações bilaterais com o México e os
EUA), bem como os padrões que caracterizaram historicamente os fluxos migratórios,
foram destacados como fatores que (não) facilitam a mobilidade. Os entrevistados
confirmaram que a migração não é geralmente linear, mas pode ser um processo em duas
etapas: de rural para urbano e depois de urbano e, possivelmente, mas com menos
frequência, para países terceiros, em particular o México e os EUA. A migração deve-se
principalmente a motivos económicos/melhores oportunidades de vida/falta de emprego.
As alterações climáticas não são vistas como uma causa autónoma da migração, mas
como um elemento que influencia o desejo individual.
Para lidar com estes desafios, os entrevistados defenderam a melhoria do conhecimento
ambiental e do envolvimento da comunidade em torno da proteção do ambiente. Também
pedem uma melhor implementação das leis sobre água, eliminação de resíduos e uso das
terras, em particular para o cultivo de monoculturas, para evitar práticas de exploração.

CAMBOJA
ESTUDO DE CASO 3
O Camboja surge constantemente na lista dos dez países mais vulneráveis do mundo aos
efeitos das alterações climáticas, principalmente devido à falta de capacidade de adaptação. Continua a ser altamente suscetível às alterações climáticas, uma vez que grande
parte da população ainda depende dos setores agrícola e pesqueiro, que são predominantemente regados pelas chuvas, e a população maiormente rural depende bastante dos recursos naturais para se alimentar, abrigar e ter rendimento, o que os torna altamente
vulneráveis às alterações climáticas. O país tem uma das economias em maior crescimento
do mundo, mas o crescimento tem sido muito desigual entre a população e caracteriza-se
pela usurpação generalizada de terras, uma destruição ambiental significativa, e a marginalização dos pobres, minorias e povos indígenas. Muitos cambojanos prefeririam ficar no
Camboja, mais perto das suas famílias, mas como não há oportunidades de emprego
suficientes nas áreas urbanas do Camboja e a crise climática e os fatores socioeconómicos estão a reduzir os meios de subsistência agrícolas, muitos cambojanos são obrigados
a migrar. Na área estudada de Battambang, as pessoas migram principalmente para a
Tailândia, muitas vezes de forma irregular, aumentando o risco de exploração. A província
de Battambang faz fronteira com a Tailândia, ao longo da sua fronteira ocidental. No
extremo oriental, está ligada ao Lago Tonle Sap. A agricultura de sequeiro é a principal
atividade económica. Os participantes no estudo dedicam-se principalmente à agricultura,
mas complementam os seus rendimentos com a pesca, dependendo da sua proximidade
do lago. Battambang tem grande risco de seca e médio risco de inundação, sobretudo
devido às fortes chuvas, mas também aos sistemas de drenagem mal planeados e ao
aumento da urbanização.

1. METODOLOGIA
Os resultados decorrem de uma combinação de métodos diferentes e fases de investigação. Em primeiro lugar, uma análise de documentos de literatura científica e cinzenta foi
associada a entrevistas semiestruturadas à distância (por meio de sistemas de videochamada) com os principais interessados e especialistas que trabalham com migração
e/ou ambiente no Camboja, em junho-julho de 2020. Os resultados foram integrados com
dados empíricos dos grupos de discussão sobre o trabalho de campo, diários climáticos e
entrevistas semiestruturadas conduzidas pela Universidade Real de Phnom Penh (RUPP)
em julho-agosto de 2021. Realizou-se também um inquérito às famílias em setembro de
2021 por meio de uma empresa especializada, a Angkor Research.

Diário climático de um mês (Giacomelli e Walker, 2021): 30 participantes
Grupos de discussão: 1 grupo (5-10 pessoas, diversidade em termos de
género e idade)
Entrevistas aprofundadas: 12 participantes
Inquérito às famílias: 250 famílias, homens e mulheres, dos 18 aos 65
anos, com alguma experiência de migração

2. RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO

TEMAS EMERGENTES DA INVESTIGAÇÃO:
Entrecruzamento entre degradação ambiental devido a causas
socionaturais e crise climática:
Deflorestação, causada pela procura de madeira pelas grandes empresas
– muitas vezes ilegalmente
Agricultores a expandir os terrenos agrícolas
Corrupção e fraca gestão/proteção das florestas
Fraca implementação da lei
Variabilidade das chuvas (inundações e secas) identificada como
principal preocupação em relação às alterações climáticas
A falta de capacidade de adaptação é um grande problema
Redução das inundações na planície aluvial
Consequências:
Diminuição da produção agrícola/piscícola para os pequenos agricultores
Perceção de não estar preparado para lidar com eventos repentinos
O endividamento, devido à queda num ciclo de dívida junto de instituições
de microcrédito, é um grande problema, muitas vezes associado à
migração

O impacto dos padrões de seca e chuva errática deixa as famílias em
situação de insegurança alimentar e de rendimentos
As dinâmicas de género foram agravadas, porque as avós ficam a cuidar
das crianças quando os pais migram para trabalhar na Tailândia, o que
causa pressões sociais e dificuldades para as famílias
A migração deve-se principalmente a razões económicas/melhores
oportunidades de vida/falta de emprego. As alterações climáticas não são
vistas como uma causa autónoma da migração, mas como um elemento
que influencia o desejo/necessidade individual de encontrar fontes de
rendimento alternativas à agricultura.
A maioria das pessoas preferiria ficar no Camboja, mas afirma que não há
oportunidades de emprego suficientes, motivo pelo qual procuram
trabalho na Tailândia, muitas vezes sem ser por vias legais, o que pode ser
caro e complicado. Isso agrava os riscos para os trabalhadores migrantes
que estão mais expostos à exploração.

2.1 AMBIENTE HOSTIL
De acordo com os resultados do inquérito, 64% das famílias dependem da venda de
produtos agrícolas e pesqueiros, entre outras fontes de rendimento, enquanto 42,9%
declaram que a água da chuva é a principal fonte de água potável (seguido por 12,6% que
usam águas superficiais). Infelizmente, nos últimos 12 meses, 23,2% da amostra relatou
não ter tido água potável suficiente num período médio de quase 4 meses (3,9), enquanto
13% declararam não ter tido comida suficiente num período médio de mais de 4 meses
(4,2).
Quase metade da amostra (42,5%) relatou ter vivido mais do que um evento natural, entre
tempestades, ondas de calor e seca. Em particular, 20,5% relataram ter sido afetados por
tempestades, 59,1% por inundações, 22,4% por ondas de calor e 48,8% por secas.
A falta de terras foi indicada por todos os entrevistados à distância como um problema
importante. A maioria das famílias tem parcelas muito pequenas de terra, que podem ser
inadequadas para manter os meios de subsistência, particularmente com o aumento dos
impactos das alterações climáticas e o aumento do tamanho das famílias. A usurpação de
terras também foi referida como uma preocupação, bem como a necessidade de vender
terras para fazer face a dívidas incorridas para cobrir custos essenciais, ou os custos da
migração.

“Acho que devo ir para a Tailândia, porque a minha
família não tem terras para plantar arroz e eu decidi
parar de estudar mais porque não tenho dinheiro
para ir à escola todos os dias.”
Sr. Chea Seila (21)

2.2 GESTÃO DA ÁGUA E IRRIGAÇÃO
Os entrevistados dependem do sistema aquático de pulso de inundação do Lago Tonle Sap.
Único entre todos os rios do mundo, o rio Tonle Sap tem um fluxo bidirecional, dependendo
da época. A cada estação das monções, as chuvas torrenciais invertem a direção do seu
fluxo, enviando água, peixes e ovas de peixe do sistema do rio Mekong para o lago,
enquanto na estação seca o Lago Tonle Sap desagua no rio (Eyler e Weatherby, 2019). No
entanto, este ecossistema delicado está sob a ameaça da perda de habitat e mudança de
fluxo, principalmente devido ao desenvolvimento de barragens, abate desregulado de
madeira, alterações climáticas e atividade humana não regulamentada em torno do lago
(Pool et al., 2019; Eyler e Weatherby, 2019; Sourn et al., 2021; Chua et al., 2021).
Como os participantes observam, o sistema aquático de pulso de inundação está a
alterar-se, tanto pela redução no número de dias de inundação, como pelos níveis de água.
Isso está a prejudicar a diversidade do solo e a reduzir a captura de peixe. Dos poucos
participantes que mencionaram a pesca, todos referiram que a captura de peixe diminuiu
devido a padrões climáticos irregulares, a diminuição das chuvas e a redução do pulso de
inundação da planície aluvial.

“Alguns até destroem a floresta
inundada. Na aldeia, à medida que
se vai perdendo mais floresta
inundada, também perdemos o
peixe natural, que é substituído
pela pesca de aquicultura, como
o peixe-gato.”
Sr. Voen Socheat

2.3 GESTÃO DA ÁGUA E IRRIGAÇÃO
A falta de tecnologia e know-how dificulta a resolução dos problemas. Como uma pessoa
entrevistada explicou: “Agora não temos sistemas de irrigação, tudo depende das chuvas.
Sem chuva, não há produção. É muito arriscado para o setor agrícola” (Min Sophoan, ASVF,
entrevista à distância). Há uma circularidade nas vulnerabilidades das populações rurais,
em que os impactos das alterações climáticas tornam a agricultura de subsistência uma
estratégia totalmente inadequada, e a falta de mecanismos de proteção social aumenta as
vulnerabilidades das populações rurais às alterações climáticas (Brickell et al., 2018). Os
entrevistados no terreno concordam que os principais impactos das alterações climáticas
estão relacionados com a água:

“O meu cultivo de arroz baseia-se nas inundações
sazonais dos rios Tonle Sap e Sangker. No ano
passado, o meu arroz foi bastante afetado pelo
início das inundações do rio. [...] claramente um
impacto causado pelas alterações climáticas. Nós
fazemos o cultivo de arroz; dependemos do céu e
da chuva; às vezes, temos melhor rendimento e, às
vezes, corremos riscos.” Sr. Voen Socheat

2.4 DEFLORESTAÇÃO
O crescimento económico do Camboja também levou a um declínio substancial da
cobertura florestal, que entre 2010 e 2016 encolheu de 57,07% para 46,86% do território
nacional (UNDP, 2019). O Camboja tem uma das taxas mais rápidas de perda florestal do
mundo; grande parte da floresta foi cortada para se fazer plantações de borracha e por
causa da madeira (NASA Earth Observatory, 2017), incluindo por meio de atividades
madeireiras ilegais*. As florestas inundadas são áreas protegidas, onde foram atribuídos
lotes de pesca e é ilegal cortar árvores. No entanto, os lotes foram abolidos pelo Governo
em 2012 e foram alocados como bancos de pesca comunitários, com certas áreas
reservadas para conservação. Apesar disso, grande parte da floresta tem sido abatida
ilegalmente, o que levou a um declínio nos stocks de peixe, uma vez que as florestas
alagadas são áreas de desova dos peixes.
O que resulta também evidente das respostas é a interligação entre a capacidade de ganhar
a vida e o impacto do clima. Assim, as respostas dos entrevistados à distância e no terreno
destacam a complexidade do nexo: a economia e o ambiente não podem ser separados.
Como os académicos também sublinharam, para os agricultores de pequena escala e de
subsistência, são as suas vulnerabilidades pré-existentes, que têm sido moldadas de forma
sociopolítica, e não apenas a sua exposição ao risco, que os torna particularmente
expostos aos impactos da crise climática (Vigil, 2019).
* https://earthobservatory.nasa.gov/images/89413/cambodias-forests-are-disappearing

2.5 ENDIVIDAMENTO/INDÚSTRIAS DE MICROCRÉDITO (MFI)
Ao nível das famílias, os cambojanos tornaram-se cada vez mais dependentes de
empréstimos de microcrédito (MFI) para lidar com as lacunas no fornecimento de serviços
públicos (Brickell et al., 2020; Crang et al., 2020). Os empréstimos das instituições de
microcrédito são assumidos por pequenos agricultores de aldeias rurais de todo o Camboja
para fazer face aos impactos destrutivos das alterações climáticas sobre a produção
agrícola. O endividamento também pode ser incorrido para financiar a migração. As
remessas são muitas vezes usadas para pagar a dívida (Brickell et al., 2018; Jacobson et
al., 2019; Pak e Saing, 2019) e existe uma correlação positiva entre o endividamento familiar
e a migração (Pak e Saing, 2019). As elevadas taxas de juros dos empréstimos fazem com
que muitos camponeses acabem por perder as suas terras, pois são forçados a vender para
cobrir a dívida quando não a conseguem pagar, o que resulta numa escravidão por dívidas e
no impacto negativo sobre os padrões de vida. Em janeiro de 2020, o especialista em dívida
da ONU, Juan Pablo Bohoslavsky, denunciou que o Camboja tinha uma crise de
microcrédito (Brickell et al., 2020).
Esta questão foi sublinhada pelos entrevistados à distância como um problema
significativo:

“Quando as famílias não podem cultivar, por
estarem dependentes das chuvas, a sua produção
de arroz é muito baixa. Existem muitos
empréstimos de acesso concedidos por instituições
de microcrédito e depois eles têm de reembolsar o
empréstimo. Isso faz com que as pessoas migrem
para outros locais e encontrem empregos para
terem rendimento” Anon, IGO, entrevista à distância
As entrevistas realizadas no terreno confirmaram essas conclusões. A maioria (8 em cada
10) dos entrevistados teve de recorrer a instituições de microcrédito para financiar a
migração de familiares e/ou para cobrir custos agrícolas. Muitos explicaram que os seus
familiares tinham sido forçados a migrar para a Tailândia para encontrar um trabalho de
forma a reembolsar a dívida incorrida através de microcrédito para pagar melhorias
agrícolas. A circularidade do problema é expressa pela Sra. Keo Rath (52). A sua família
recebeu um empréstimo de $500 de uma instituição de microcrédito:

“Para recuperar as plantações de amendoim
e soja. Infelizmente, não retirámos
rendimento suficiente dessa plantação.
Então, o meu marido decidiu ir para a
Tailândia com a nossa filha para arranjar
dinheiro para reembolsar a nossa dívida de
microcrédito… Também pedimos dinheiro
emprestado para facilitar os documentos
legais e o visto de trabalho.”

2.6 MOBILIDADE
Em resposta ao grande número de cambojanos que entram no mercado de trabalho e o
facto de a criação de emprego não conseguir acompanhar aqueles que entram no mercado,
o Camboja depende cada vez mais da migração de trabalhadores cambojanos para o
estrangeiro, principalmente para os países vizinhos. De facto, do ponto de vista do Estado,
no Camboja a migração para o estrangeiro é promovida como medida para aliviar a pobreza
e o desemprego/subemprego, especialmente entre os seus cidadãos jovens. Os
entrevistados confirmaram que muitos viajavam para a Tailândia de forma irregular e,
depois de lá estarem, procuravam emprego/legalização. A Tailândia é vista como um lugar
onde é possível trabalhar e obter rendimentos, ao contrário da agricultura e/ou pesca na
província de Battambang, onde todos expressaram uma dificuldade crescente em ganhar a
vida.
As entrevistas à distância realizadas apontaram para o facto de a migração ter sido uma
forma de melhorar as condições de vida no Camboja há muitos anos – é muito difícil
estabelecer ligações diretas entre as alterações climáticas e a migração – contudo, todos
concordam que existe uma correlação. As pessoas de Battambang dependem da
agricultura e da pesca em pequena escala, e a crise climática está a tornar cada vez mais
difícil ganhar a vida. Também se sentiu que o número de pessoas que precisaram de se
mudar devido às alterações climáticas está a “aumentar bastante por causa do impacto da
longa seca e também das inundações” (Sr. Sorn Sunsopheak, NCDDS, entrevista à
distância). As alterações climáticas não são o único fator que leva as pessoas a sair – as
pessoas deslocam-se por uma série de motivos, principalmente económicos, educativos ou
outros, e é difícil separar os fatores. No entanto, as alterações climáticas são vistas como
interagindo com estas causas multidimensionais e agravam as vulnerabilidades dos meios
de subsistência que levam as pessoas a migrar. Isso foi refletido pelos entrevistados no
terreno; todos sublinharam que a situação tinha piorado nos últimos cinco anos, com o
aumento da irregularidade das chuvas e inundações repentinas e intensas.
Os entrevistados expressaram que não desejavam que eles próprios ou as suas famílias
tivessem de recorrer à migração, muitas vezes irregular, para a Tailândia. Nos grupos de
discussão e entrevistas, o consenso foi de que as pessoas “não quereriam migrar se
houvesse irrigação fácil para plantar ou se fosse possível ter um trabalho decente”. Isso
confirma os estudos que provam que muitos cambojanos prefeririam ficar no Camboja se
houvesse oportunidades de emprego suficientes (Vigil, 2019). As pessoas migram devido à
falta dessas oportunidades.

“Não desejo que o meu marido e a minha filha trabalhem
na Tailândia como migrantes depois de pagarmos o
empréstimo e acabar o surto de COVID-19. Queremos
encontrar trabalho no nosso país, e não ter de cruzar a
fronteira com riscos para a nossa segurança.”
Sra. Keo Rath (52)
Em Battambang, tal como noutros locais rurais do Camboja, as camponesas enfrentam
problemas como o acesso limitado à educação, a violência de género e a pressão para
trabalhar enquanto mantêm as tarefas domésticas (Spires e Tost 2017). As inundações

e secas agravam as vulnerabilidades existentes das mulheres, como os níveis mais baixos
de escolaridade, rendimento, mobilidade, saúde e poder de decisão (WFP, 2019). Muitas
entrevistas realizadas às avós revelaram que elas estavam a cuidar dos seus netos, porque
os pais tinham saído para trabalhar na Tailândia. Como foi relatado pela Sra. Kuy Rin, viúva
de 57 anos:

“Eu fiquei em casa para cuidar dos meus netos,
porque os pais deles foram para a Tailândia por
alguns anos e deixaram os filhos a viver comigo. [...]
Acho que a migração para outros países não é boa,
porque ficamos separados uns dos outros. O meu
filho não está feliz porque ficou separado dos seus
filhos”

3. CONCLUSÕES E SOLUÇÕES
Muitas pessoas sentiram que as soluções deviam implicar uma melhor gestão da água e
dos sistemas de irrigação, bem como a importância das iniciativas comunitárias para
partilhar conhecimentos e monitorizar a desflorestação ilegal. A replantação de florestas é
vista como um elemento importante para mitigar os efeitos da crise climática, bem como a
importância de tomar em consideração as perspetivas da população local.

Sra. Tong Panha, Bak Rotes:
“Peço ao governo que não destrua mais a floresta,
que recupere a floresta inundada, que é fonte de
biodiversidade, e uma zona de desova de peixes. (...)
Precisamos de um acesso melhor e mais barato aos
vistos e documentos legais; e precisamos de ter
documentos para garantir uma maior segurança
quando trabalhamos na Tailândia.”

“Precisamos de incluir as vozes da população local
na tomada de decisões (...) para que possam ser
sustentáveis.”
Moeu Chandara – ativista ambiental (entrevista à
distância).

Os participantes dependem bastante de meios de subsistência que são sensíveis ao
ambiente e, portanto, a crise climática está a ser fortemente sentida. Chuvas, inundações e
secas cada vez mais irregulares estão a devastar os meios de subsistência agrícolas,
tornando difíceis as suas formas de ganhar a vida. A deflorestação está a agravar os
problemas e a levar à redução da biodiversidade. Está também a reduzir a captura de peixe
do lago e das águas circundantes. O sistema aquático de pulso de inundação de Tonle Sap
está a mudar devido à crise climática e à intervenção humana. A servidão por dívidas é um
problema significativo para as populações rurais, porque as famílias lutam por se proteger
da crescente variabilidade do clima, e os empréstimos também são utilizados para financiar
a migração. Isso pode criar um ciclo de endividamento, uma vez que a maioria dos
empréstimos são concedidos por instituições de microcrédito, com taxas de juros
extremamente altas. Os padrões migratórios dependem de localizações geográficas
específicas e podem ser transfronteiriços, predominantemente (movimentos irregulares)
para a Tailândia, ou rurais ou urbanos dentro do Camboja, à medida que as famílias tentam
diversificar os fluxos de rendimento. A migração é vista como um meio necessário para
diversificar o rendimento, devido à falta de oportunidades no Camboja, mas as barreiras às
rotas regulares de migração, bem como as dificuldades sociais da separação da família,
incluindo filhos pequenos, também são reconhecidas por muitas pessoas.

QUÉNIA
ESTUDO DE CASO 4
O Quénia é considerado um país altamente vulnerável aos impactos das alterações
climáticas e uma forte tendência de migração rural-urbana deve-se a vários fatores,
incluindo conflitos internos e desastres naturais. Em particular, secas e inundações estão a
causar deslocações, especialmente entre os pastores que sofrem com a perda frequente de
gado e o acesso limitado à terra, aos recursos e mercados. O uso de despejos para realizar
projetos de desenvolvimento e de proteção ambiental também contribuíram para as
deslocações, expulsando as pessoas de terras privadas, públicas ou comunitárias, tanto em
áreas urbanas como selvagens. Embora o Quénia seja considerado um país de rendimento
médio-baixo, os principais desafios continuam a ser a desigualdade e os níveis de pobreza
do país, que aumentou a sua vulnerabilidade económica a choques. Isso pode também
levar as pessoas a migrar internamente ou para fora das fronteiras do Quénia em direção
aos Estados vizinhos ou à Europa.
O Condado de Isiolo foi escolhido como estudo de caso por ser um destino de migração
interna e um bom exemplo de degradação ambiental, devido aos eventos extremos,
especialmente a seca. Além disso, a presença da WeWorld no terreno facilitou a
investigação. O Condado de Isiolo abrange uma área de aproximadamente 25.700
quilómetros quadrados (km2) e está situado na região leste inferior do Quénia. Tem a
menor população de entre os condados do Quénia, com grupos de povos Turkana, Borana,
Meru e o povo Somali. Os principais centros urbanos são Isiolo, Garbatulla, Modogashe,
Kinna, Merti e Oldonyiro. O condado caracteriza-se por planícies baixas áridas ou
semiáridas com seis rios perenes que atravessam o condado e que o ligam parcialmente.
Em particular, as áreas semiáridas tornaram-se locais de atividades agropastoris
sedentárias. O clima é quente e seco na maioria dos meses do ano, com duas estações de
chuvas. A curta estação de chuvas ocorre entre outubro e dezembro, com pico em
novembro, enquanto as longas chuvas ocorrem entre março e maio, com pico em abril, com
fortes diferenças dentro do condado, de acordo com a topografia*.

* Plano de Desenvolvimento Integrado do Condado de Isiolo (CIDP) 2018-2022.

1. METODOLOGIA
As informações deste capítulo são retiradas de uma combinação entre análise documental
e dados empíricos dos grupos de discussão do trabalho de campo, entrevistas
semiestruturadas e um inquérito conduzido pela equipa da WeWorld baseada no Quénia,
entre outubro e novembro de 2021* Os grupos-alvo são as famílias locais que se
deslocaram para o condado de Isiolo num período entre 1 mês e 5 anos e que foram
afetadas pela crise climática. O objetivo era examinar as experiências vividas dos impactos
das alterações climáticas na população pastoril do Quénia. Como a investigação foi
conduzida pela equipa da WeWorld, usámos uma amostragem não probabilística (ou seja, a
ONG fez contacto com as autoridades locais e os líderes para reunir pessoas interessadas
para recolher os dados).
Diário climático de um mês (Giacomelli e Walker, 2021): 30 participantes
(Merti e Isiolo).
Grupos de discussão: 2 grupos (7 pessoas cada, variados em termos de
género e idade), 1 em Merti, 1 em Isiolo
Entrevistas aprofundadas: 10 participantes (Merti e Isiolo)
Inquérito às famílias: 200 famílias, homens e mulheres, dos 18 aos 65
anos, representativos da população rural de Merti com experiência de
alterações climáticas e/ou um familiar migrante no agregado.

2. RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO

TEMAS EMERGENTES DA INVESTIGAÇÃO:
A variabilidade das chuvas (especialmente as secas persistentes) é
identificada como a principal preocupação em relação às alterações
climáticas.
A degradação ambiental é reconhecida no aumento da deflorestação
descontrolada e recolha de areia nos rios.

* O inquérito foi entregue em papel em dezembro de 2021. A digitalização dos dados e limpeza dos dados ainda está a decorrer. Os
resultados quantitativos do inquérito não estão incluídos neste capítulo, mas serão integrados posteriormente em 2022.

As pessoas mais afetadas por essas condições são as famílias de
pastores, que nos últimos 5 anos viram o seu gado diminuir e decidiram
mudar-se em busca de água e pastagens.
A perda de gado geralmente provoca uma queda acentuada no
rendimento familiar, um aumento da insegurança alimentar e o abandono
escolar das crianças.
A viagem para transportar o gado de um país para outro é muitas vezes
vista como muito arriscada devido â falta de comida, aos animais
selvagens e a roubos.
Os pastores geralmente chegam a Isiolo com toda a família e já têm
familiares e conhecidos no condado que lhes deram informações antes
da viagem.
A busca de melhores condições de vida e oportunidades está sempre por
trás das razões para migrar, embora se reconheça que a falta de chuva é a
causa da deterioração das condições de vida.
O Quénia desenvolveu uma série de estratégias para lidar com os
problemas ambientais e a migração a nível estatal, especialmente em
relação à gestão das terras, mas os condados e governos locais
desempenham um papel importante (especialmente em Isiolo).

2.1 AMBIENTE HOSTIL
O Plano de Desenvolvimento Integrado de Isiolo (2018-2022) reconhece que o condado é
um dos condados mais vulneráveis às alterações climáticas no Quénia. O condado tem um
clima geralmente quente e seco durante todo o ano e sofreu recentemente um período de
seca grave que afetou a subsistência de toda a população*. Em fevereiro de 2017, a
Autoridade Nacional de Gestão da Seca (NDMA) indicou que até 80.000 residentes do
condado precisavam de ajuda alimentar na sequência da seca, e foram relatados casos de
conflito pela água e pastagens durante esse período, como resultado da sua escassez
(CDIP, 2018).

* A Autoridade Nacional de Gestão da Seca emite relatórios mensais sobre o impacto da seca no Quénia. Para informações sobre o
Condado de Isiolo, ver https://www.ndma.go.ke/index.php/resource-center/category/15-isiolo.

A seca e as chuvas imprevisíveis têm um impacto negativo sobre o rendimento das
culturas, a produtividade e a mortalidade do gado, causando perda de rendimentos dos
agricultores, e consequentemente problemas de segurança alimentar. “As alterações
climáticas estão relacionadas com a insegurança alimentar, falta de rendimentos e fome
do gado, por causa das secas” (Abuya, mulher, área rural). Conforme resultou dos diários
climáticos dos entrevistados, houve uma variação impressionante nas condições climáticas
no Condado de Isiolo nos últimos anos. Entre as mudanças mais comuns referidas estão as
temperaturas mais quentes, chuvas imprevisíveis, escassez de água e períodos
prolongados de seca. Em termos de perceção sobre a mudança do clima a longo prazo, a
esmagadora maioria dos agricultores indicou um aumento nas temperaturas médias e uma
diminuição da precipitação média. O efeito das alterações climáticas fez com que um
número crescente de famílias perdesse todo o seu rebanho com a seca, forçando-as a
contentar-se com ajuda alimentar. O stress térmico sentido pelos animais também reduz o
consumo ração animal e resulta num baixo desempenho de crescimento e baixa produção
de leite e carne, trazendo assim mudanças significativas e stress à vida dos pastores.

2.2. PASTORÍCIA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Nos últimos 5 anos, os pastores sentiram os crescentes efeitos das alterações climáticas.
De facto, os eventos relacionados com as alterações climáticas, como a seca, deram
origem a fome para os animais e escassez de alimentos para as pessoas (Nyariki e
Amwata, 2019). A falta de alimentos e água está a afetar a sobrevivência das pessoas.

“Hoje, a seca piorou, porque chove menos e o solo
está a ficar seco” (Sarah – Área rural).
Para os pastores, a falta de água representa um grave problema, devido ao facto de eles
não conseguirem manter o seu gado.

“Por causa da seca na nossa zona, os animais
deslocam-se de um lugar para outro à procura de
pastagens e água, e alguns dos nossos animais
morreram por não haver chuva na nossa zona”
(Safia Maicha – Diário Climático).
Isso tem um impacto não só no orçamento familiar, mas também na educação das
crianças: quando os agricultores não conseguem produzir o suficiente, não têm dinheiro
para levar os filhos à escola e apoiar os seus estudos. Por esses motivos, muitos pastores
decidiram migrar para outras terras ou para cidades.

2.3. CONFLITOS PELOS RECURSOS NATURAIS
Isiolo é um condado de destino para muitos migrantes que fogem de conflitos nos seus
territórios de origem, como o Condado de Turkana, um local de prolongadas disputas sobre
fronteiras e recursos.
Os participantes nos grupos de discussão (urbanos) relataram que as alterações climáticas
estavam a agravar a insegurança em algumas áreas do país (por exemplo, o Condado de
Turkana) afetadas por conflitos internos entre as comunidades locais, por causa da falta de
recursos, especialmente água, devido à seca generalizada. Com efeito, os conflitos
reduziram a agricultura e a pecuária, afetando os negócios de mercado e também o
progresso educativo das crianças, levando assim as pessoas a deslocar-se para outros
territórios (A. Paul et al., 2022; F. Maelo, 2021). A persistência de conflitos e violência
impede que as pessoas regressem ao seu território de origem.

2.4. MOBILIDADE
As principais características da migração no Quénia podem ser descritas como uma
pastorícia nómada, uma forte tendência de migração rural-urbana, deslocações internas
devido a vários fatores, incluindo violência política, desastres naturais e despejos forçados
devido a atividades de desenvolvimento e conservação, migração laboral transfronteiriça,
bem como movimentos de refugiados. Em alguns casos, os entrevistados entendem a
migração para países próximos ou Estados com rendimento mais alto (como Israel) como
uma solução temporária para elaborar novas estratégias de adaptação ao regressar às
suas terras.

“Gostava de ir para Israel para aprender as
suas técnicas agrícolas e como se adaptam
às alterações climáticas. Depois, voltar para
o Quénia e disseminar o meu conhecimento”
(Judith – Área urbana).
“Gostava de ir para a Tanzânia, porque lá há
muitos negócios, muita agricultura e as
condições de vida são muito altas. Eu fui lá
com um programa do governo. Eles fazem
coisas diferentes lá” (Abibi - mulher).

Segundo a maioria dos entrevistados, os países vizinhos não devem necessariamente
garantir proteção aos migrantes climáticos, porque eles também enfrentam muitos
desafios, mas as pessoas devem ser tratadas de acordo com uma abordagem humanitária
e cooperante.

“Não abrir as fronteiras, mas cooperar na proteção
das pessoas vulneráveis” (Judith – Área urbana)

2.5. ADAPTAÇÃO
“As alterações climáticas devem-se principalmente
às atividades humanas que resultam em altos níveis
de poluição atmosférica. Além disso, as pessoas
estão a cortar árvores e a gerir mal os solos,
demonstrando não ser capazes de respeitar o
ambiente e a natureza” (Judith – Área urbana)
De acordo com algumas entrevistas, os países de alto rendimento são os principais
responsáveis pela crise climática. o Governo do Quénia não está a fazer o suficiente em
termos práticos ou educativos: por exemplo, as sementes de relva concedidas não são
suficientes para os pastores e, além disso, não está a adotar estratégias estáveis de
educação da comunidade. O Governo não é ativo na responsabilização das pessoas pelo
seu comportamento:

“os seres humanos são os principais responsáveis
pelas alterações climáticas”
(Grupo de Discussão – Área urbana).
Pelo contrário, o Governo do Condado está um pouco mais empenhado em ajudar as
pessoas a lidar com os efeitos das alterações climáticas, por exemplo, plantando árvores e
fornecendo água. No entanto, de acordo com os agricultores, é preciso trabalhar mais na
disseminação de informações e na educação sobre novas técnicas agrícolas, bem como
instrumentos financeiros para garantir uma maior resiliência.
No Condado de Isiolo, as pessoas lutam para se preparar para lidar com os efeitos das
alterações climáticas, especialmente as secas.

“Quando falamos de agricultura e preparação, temos de
falar no armazenamento de água” (Judith – Área urbana)
Os ativistas locais estão a trabalhar bastante para ajudar as pessoas a adaptar-se às
alterações climáticas. Está a ser feito muito trabalho pelos ativistas locais para ajudar as
pessoas a adaptar-se às alterações climáticas. Entre as principais estratégias de adaptação
utilizadas em Isiolo para lidar com ou mitigar os riscos associados à produção agrícola e à
segurança alimentar, estão o uso de variedades de culturas resilientes e a florestação*.

“Quando não há água, tens de pensar noutra ideia para a
tua atividade” (Judith – Área urbana).
De facto, a preparação é vista como um passo decisivo, que também significa evitar a
mitigação:

“Se as pessoas aprenderem a estar preparadas, não
precisam de migrar” (Judith – Área urbana).

3. CONCLUSÕES E SOLUÇÕES
As secas mais frequentes e prolongadas e as chuvas variáveis têm grandes consequências
para o ambiente e os meios de subsistência dos participantes no estudo, que dependem
bastante da produção agrícola e da pastorícia. Os efeitos desses eventos extremos têm um
impacto na segurança alimentar e nutrição e, em última análise, também na educação das
crianças, porque o rendimento familiar diminui por não haver fundos suficientes para cobrir
os custos de frequentar a escola, como livros e uniformes. No entanto, o Condado de Isiolo
é, ao mesmo tempo, um destino para aqueles que migram de outros territórios em risco,
como o Condado de Turkana, onde existem conflitos frequentes pelos recursos.
Para lidar com esses desafios e cumprir os ODS, a população local envolvida no estudo de
caso parece estar mais propensa a intervenções de criação de resiliência que vão além das
estratégias convencionais de resposta de emergência, procurando construir uma visão de
longo prazo para lidar com as vulnerabilidades subjacentes. A migração transfronteiriça não
é vista como uma solução de longo prazo; pelo contrário, para alguns dos entrevistados, ela
pode representar uma forma de chegar às boas práticas e bons exemplos de estratégias de
sucesso de países mais resilientes, para depois reproduzi-las em Isiolo.

* A noção de florestação é diferente de reflorestação. Florestação significa converter terras não florestadas há muito tempo em floresta
e refere-se à criação de florestas onde anteriormente elas não existiam, ou onde não havia florestas há muito tempo. Por seu lado,
reflorestação refere-se â replantação de árvores em terrenos desflorestados mais recentemente.

Ao nível da governação, em última análise, o aperfeiçoamento de um mecanismo de
governo mais amplo, bem como a formulação e implementação de planos de ação sobre as
alterações climáticas ao nível do país, com base na avaliação das necessidades e recursos
locais, podem representar um passo importante para a operacionalização da estratégia
climática do país. Ao mesmo tempo, seria desejável a implementação do Protocolo IGAD,
que prevê o desenvolvimento de vias de migração seguras e legais para outros países,
para a troca de competências e capacidades profissionais, para que a migração não seja
uma solução definitiva, mas uma estratégia proativa.

CONCLUSÕES
Muitas vezes retratada como uma crise futura, este relatório descreve como a crise
climática é, ao invés, um fenómeno poderoso no aqui e agora da vida quotidiana dos
nossos participantes no Camboja, Guatemala, Quénia e Senegal. No entanto, essa força não
é puramente “natural”, estando antes entrecruzada com fatores estruturais políticos,
económicos e culturais que agravam os impactos da crise climática na vida quotidiana.
Hoje, a crise climática tem um impacto sobre as paisagens que já tinham sido bastante
reestruturadas pelos processos de agricultura neoliberal e colonialismo (Parenti, 2011). É
importante sublinhar que aqueles que participaram neste projeto de investigação são
pessoas que estão expostas de uma forma particular aos impactos da crise climática nos
países selecionados, uma vez que os seus meios de subsistência estão fortemente
dependentes do ambiente (agricultura, predominantemente de sequeiro, ou pesca
artesanal). Desse modo, estão muito mais expostos ao impacto da crise climática. Existe
uma ameaça crescente das alterações climáticas aos meios de subsistência comunitários
e individuais, mas os Estados não estão a conseguir lidar com essa ameaça.
Como demonstram os resultados da investigação, entende-se que as alterações climáticas
aumentam a variabilidade dos padrões climáticos e, portanto, a imprevisibilidade e
intensidade do clima. Isso é particularmente evidente nos padrões irregulares de chuva e
nos eventos extremos relacionados, que resultam em eventos climáticos lentos ou
repentinos, como secas e inundações rápidas. A incerteza sobre as chuvas sazonais
também tem um impacto na disponibilidade e qualidade da água. O impacto negativo da
atividade humana decorre da má gestão ou uso excesso de recursos naturais que levam à
deflorestação (extração ilegal de madeira no Camboja e na Guatemala), desertificação (no
Senegal e no Quénia) e perturbação dos ecossistemas, como os mangais perto da costa do
Senegal. A pesca no Senegal está a ser devastada pela crise climática, mas também pela
má gestão dos resíduos, pela poluição e pela usurpação dos oceanos. As inundações no
Camboja são causadas pelas chuvas erráticas e pela intensidade das chuvas, mas também
pela fraca infraestrutura e pelos projetos de barragens mais abaixo no rio Mekong,
sobretudo na China, mas também no Laos, que agravam os impactos da crise climática. A
usurpação de terras surgiu como um problema nos quatro estudos de caso.
O impacto da crise climática está interligado com fatores interseccionais: idade,
deficiência, género, fazer parte de um grupo indígena ou minoritário, ou ter um rendimento
baixo, também pode influenciar o grau de impacto. A idade é um fator essencial em todos
os países dos estudos de caso, que têm populações muito jovens. São os jovens que estão
a ficar sem esperança nem oportunidades, e são os jovens que procuram migrar para
apoiar as suas famílias e/ou por terem aspirações pessoais. Assim, as alterações
climáticas podem ser vistas como um multiplicador de vulnerabilidades pré-existentes,
como a pobreza, a falta de recursos e a insegurança alimentar, que interagem e se
influenciam mutuamente. Na Guatemala, existe um sério grau de desigualdades horizontais
(e verticais) entre divisões étnicas, com os maias em particular a sofrer grave
discriminação e exclusão. Como os povos indígenas vivem sobretudo em áreas rurais e
sustentam o seu modo de vida numa agricultura de subsistência, eles são também os mais
expostos aos impactos das alterações climáticas. Partindo de perspetivas antirracistas e
interseccionais na análise da crise climática e da migração permite expor a causalidade
histórica subjacente e a natureza enredada das desigualdades expostas, chamando a
atenção para os nexos interligados da economia extrativa capitalista que alimentam a crise
climática e os seus impactos desiguais a nível global.

Em suma, como tem sido demonstrado num vasto conjunto de literatura científica, a
relação entre alterações climáticas e migração não pode ser reconhecida em termos
absolutos. Pelo contrário, os fatores ambientais – que agravam os níveis de vulnerabilidade
pessoal – estão interligados com outros fatores que, dependendo do país em causa,
surgiram como mais predominantes que outros. Os resultados, particularmente das
entrevistas à distância, confirmaram que muitas vezes falta uma implementação real e
efetiva em políticas nacionais eficazes dos instrumentos vinculativos existentes e das
orientações adotadas a nível regional, diminuindo assim o nível de proteção das pessoas
vulneráveis.
Nos quatro estudos de caso, as alterações climáticas foram consideradas um sintoma, e
não a causa das dificuldades. Além disso, o seu peso no processo de decisão sobre
migração variou entre países e indivíduos. A crise climática interage com os movimentos
migratórios tradicionais pré-existentes. Por exemplo, no Quénia, em relação aos outros três
países, as alterações climáticas desempenharam um papel mais forte na tomada de
decisões, devido às especificidades das condições dos pastores. Em geral, a própria
migração é entendida como uma estratégia de adaptação para os participantes e como
uma forma de melhorar as condições de vida pessoais e das suas famílias, graças às
remessas. No entanto, reconheceu-se que isso acontecia muitas vezes na falta de outras
possibilidades. Além disso, muitos falaram das dificuldades da migração, particularmente a
separação das famílias. Trata-se de locais onde ganhar a vida de outra forma é cada vez
mais difícil, por isso a migração é vista como a única maneira de ter meios de subsistência.
Com efeito, embora possa não ser possível identificar uma causalidade direta, é evidente
que a crise climática molda direta e indiretamente a mobilidade humana, e que os impactos
negativos da crise estão a aumentar. No Senegal, vemos como os padrões de deslocação
são profundamente complexos, e também podem estar relacionados com o risco climático
em áreas urbanas. É importante ressaltar que, conforme demonstrado nos nossos quatro
estudos de caso e num vasto conjunto de estudos, a migração intrarregional é muito mais
prevalente do que a migração inter-regional.
A baixa classificação dos passaportes dos países dos estudos de caso no índice de
passaportes* (as classificações baseiam-se no número de destinos a que os seus titulares
podem aceder), e um sistema de vistos altamente restritivo, com custos exorbitantes,
significa que os canais regulares da migração transfronteiriça são extremamente limitados,
deixando poucas opções de mobilidade para os participantes no estudo. Como a
investigação demonstrou, os controlos de fronteira, em muitos casos, limitam-se a
redirecionar os migrantes para rotas alternativas, muitas vezes mais perigosas (De Genova,
2018; Squire, 2017). Isso ficou particularmente evidente nas vidas das pessoas no Senegal
e na Guatemala, que enfrentam viagens perigosas para o Norte Global, através de
geografias que se tornaram paisagens mortais por força de controlos de fronteira injustos.
As pessoas do Camboja foram expostas a elevados custos de vistos e à exploração devido
ao seu estatuto indocumentado quando migravam ilegalmente para a Tailândia. No
Senegal, na Guatemala e no Camboja, as remessas desempenham um papel importante na
economia do país, e isso reduz o incentivo do Estado para regular a migração. Isso faz com
que os canais regulares da migração sejam menos prováveis e, portanto, as pessoas
envolvidas na migração transfronteiriça enfrentam uma maior probabilidade de exploração
e de elevados custos para garantir a passagem por meios irregulares.

* https://www.passportindex.org/

Neste sentido, a justiça de mobilidade (Sheller, 2018) é uma das questões políticas e éticas
cruciais dos nossos dias. Na perspetiva de Sheller, o poder e a desigualdade moldam a
governação e o controlo de movimentos, criando uma (in)justiça de mobilidade global no
mundo. Assim, existe claramente a necessidade de uma abordagem mais equilibrada e
diferenciada, que reconheça a natureza interligada dos seres humanos e do globo e as
desigualdades no acesso aos recursos, incluindo de movimentos. Com efeito, a ampliação
do conceito de justiça climática à justiça de mobilidade revela a forma como a crise
climática incluiu um conjunto ampliado de questões de direitos civis, com implicações de
longo alcance para além do ambiente, entendido diretamente. De acordo com as
tendências emergentes da jurisprudência, tanto os Estados individualmente como a
comunidade internacional como um todo devem lidar com os efeitos das alterações
climáticas sobre os indivíduos, assumindo uma abordagem baseada nos direitos humanos
e garantindo também uma governação da migração que seja responsável e que respeite os
instrumentos legais existentes de proteção dos direitos humanos (ver Introdução).
O que fica claro é que o direito a um ambiente seguro, limpo, saudável e sustentável,
reconhecido pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em outubro de 2021, não está a
ser exercido pelos habitantes dos locais do estudo. Trata-se de um apelo a uma ação
urgente. As experiências vividas no quotidiano dos participantes no estudo mostram como
a crise climática é agravada pelas causas socionaturais subjacentes. Concordamos com
Achille Mbembe (2020), que apela ao direito universal de respirar, significando não apenas a
respiração biológica, mas o pleno gozo da experiência humana. Vemos que isso está
incorporado no direito a um ambiente saudável para todos, no sentido mais amplo. Em vez
disso, adotar uma política de cuidado, enraizada na prática feminista e antirracista, que nos
permita “tornar o mundo habitável para todos, novamente” (Mbembe e Goldberg, 2018).

RECOMENDAÇÕES
Estas recomendações políticas são desenvolvidas em consonância com as metas e
objetivos da campanha #ClimateofChange no âmbito do programa DEAR, e, como tal, são
direcionadas para a comunidade internacional, a União Europeia e os governos nacionais
dos Estados-Membros da UE, bem como para os países estudados. As recomendações
baseiam-se tanto em reflexões sobre as relações ecológicas desiguais globais como em
perguntas e soluções específicas sugeridas pelos participantes na investigação que têm
como objetivo tornar os seus próprios ambientes habitáveis de novo.
A comunidade internacional deve:
Reforçar e utilizar o conjunto pré-existente de compromissos de alto
nível, instrumentos políticos, parcerias entre partes interessadas e
mecanismos que fornecem orientações sobre a forma de abordar a
deslocação interna e transfronteiriça relacionada com os efeitos
adversos da crise climática.
Criar novas vias migratórias regulares que possam proporcionar
proteção relevante aos migrantes afetados pela crise climática e facilitar
estratégias de migração em resposta (por exemplo, podem ser
concedidos estatutos às pessoas que se deslocam no contexto dos
impactos das alterações climáticas, tais como vistos humanitários,
proteção temporária, autorização de permanência, acordos regionais e
bilaterais de livre circulação, entre outros).
Defender o direito universal a um ambiente seguro, limpo, saudável e
sustentável e reforçar os direitos de mobilidade (vistos temporários ou
meios facilitados de viajar que superem o índice do passaporte,
controlos fronteiriços injustos) e aplicar as recomendações feitas pelo
Relator Especial das Nações Unidas para os Direitos Humanos e o
Ambiente e pelo Relator Especial das Nações Unidas sobre as formas
contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e
intolerância associada.
A UNEA (Assembleia das Nações Unidas para o Ambiente) deveria dar
início às negociações para um acordo juridicamente vinculativo sobre os
plásticos (ver
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsI
D=28143&LangID=E )
Chamar a atenção e desmantelar as relações (ecológicas) desiguais
globais, devolvendo a terra às comunidades indígenas e reafirmando a
soberania dos povos anteriormente colonizados, incluindo o acesso e
controlo sobre os recursos naturais e outros meios de produção e
reprodução.

Adotar um novo pensamento ecológico, que revisite e derrube os
entendimentos colonialistas sobre as relações entre povos, lugares e as
suas ecologias. Pensamento que reconhece a ligação mutuamente
afetiva entre o homem e a natureza, ou seja, que estamos inerentemente
envolvidos com as vidas de seres não humanos e o futuro do planeta que
partilhamos.
Melhorar e partilhar as tecnologias de adaptação climática.
Apelar à responsabilidade dos Estados que mais contribuíram para as
alterações climáticas para que forneçam apoio financeiro para financiar
as políticas de mitigação e adaptação das Pessoas e Áreas Mais
Afetadas (MAPA)
As autoridades nacionais e/ou locais do Senegal devem:
Rever o Acordo UE-Senegal relativo a uma parceria de pesca sustentável
à luz da adoção do Acordo Pós-Cotonu, bem como do princípio do
desenvolvimento sustentável e do princípio da precaução;
Criar zonas marinhas protegidas para promover a reprodução dos peixes
Encorajar planos de reflorestação: plantação de mangais, filao e outras
espécies que ajudam a fixar o solo e a proteger contra a erosão costeira;
Apoiar e capacitar os ativistas no terreno para sensibilizar sobre a crise
climática
Monitorizar os resíduos que são enviados para o Senegal a partir de
outros países
Expandir programas de reutilização de sacos de plástico para fazer
pedras de calçada duras, como as desenvolvidas na Universidade Cheikh
Anta Diop de Dakar (UCAD)
Incluir as vozes locais na tomada de decisões
Melhorar os conhecimentos sobre as alterações climáticas e as
estratégias de gestão, mitigação e adaptação.

As autoridades nacionais e/ou locais do Camboja devem:
Regulamentar a desflorestação, para regular e multar aqueles que
destroem as florestas inundadas;
Aumentar a disponibilidade de água e esquemas de irrigação com apoio
técnico adicional para melhorar o cultivo e a produtividade;
Promover e aumentar a sensibilização do público sobre a importância
das florestas inundadas, e a formação técnica sobre a produção agrícola;
Reduzir a apropriação de terras e o despejo forçado;
Melhorar a proteção dos ativistas ambientais;
Incluir as vozes locais na tomada de decisões;
Melhorar os conhecimentos sobre as alterações climáticas e as
estratégias de gestão, mitigação e adaptação.

As autoridades nacionais e/ou locais da Guatemala devem:
Melhorar a regulamentação sobre o cultivo de monoculturas para evitar
práticas de exploração
Incentivar o conhecimento ambiental e melhorar o envolvimento da
comunidade na proteção do ambiente
Implementar políticas adequadas para promover um desenvolvimento
igualitário
Implementar e aplicar leis sobre água, eliminação de resíduos e
utilização do solo
Melhorar a proteção dos ativistas ambientais
Melhorar os conhecimentos sobre as alterações climáticas e as
estratégias de gestão, mitigação e adaptação
Combater a discriminação no acesso à terra e a violência contra a
população indígena
As autoridades nacionais e/ou locais do Quénia devem:
Desenvolver e melhorar os sistemas de irrigação
Investir em tecnologia agrícola alternativa, proporcionando também o
intercâmbio de conhecimentos com países terceiros para melhorar as
boas práticas

Incluir as vozes locais na tomada de decisões
Aumentar a segurança nas deslocações dos pastores
Cooperar com os países vizinhos para a plena implementação do
Protocolo IGAD, prevendo o desenvolvimento de vias migratórias seguras
e legais a nível regional
Melhorar os conhecimentos sobre as alterações climáticas e as
estratégias de gestão, mitigação e adaptação.
Organizações Não Governamentais da UE
Devem criar redes de solidariedade com os mais diretamente afetados
para permitir que as vozes e opiniões dos que estão na linha da frente da
crise climática sejam incorporadas nas suas estratégias e agendas
Devem fazer campanha para assegurar a divulgação, assinatura e
promoção das solicitações da PETIÇÃO (ver abaixo)

A União Europeia e os Estados-Membros devem:
Desenvolver uma linguagem política robusta que defina o direito de
circular, mas que defenda igualmente o direito de habitar, de permanecer
e que proporcione reparações climáticas para ajudar com esta
conjuntura.
Melhorar as políticas sobre representações dos média, afastando-se de
outras representações alarmistas e despolitizadas, e as narrativas de
resistência devem ser identificadas em vez de apresentar as pessoas
como (vítimas) que puramente sucumbem ao status quo
desigual/negativo.
Reconhecer os diversos conhecimentos ambientais - e procurar incluir
diferentes vozes no ativismo climático/soluções e incorporar a
população local na tomada de decisões e soluções climáticas, assim
como melhorar os canais de comunicação e partilha de
educação/conhecimentos.
Cultivar alianças de solidariedade e ação coletiva com pessoas no
contexto das Pessoas e Áreas Mais Afetadas (MAPA - Most Affected
People and Areas).
Criar vias regulares de migração a nível da UE (vistos temporários) e a
nível nacional.

Confrontar e superar o extrativismo capitalista e o colonialismo
climático. Afastando-se, assim, dos combustíveis fósseis para uma
consciência ambiental mais aprofundada e modos de produção
responsáveis, e, acima de tudo, tirando partido das diversas
epistemologias, alienando os modos de produção extrativistas
eurocêntricos. É a ordem existente que constitui a ameaça à segurança
ambiental a longo prazo.
Rever o Acordo UE-Senegal relativo a uma parceria de pesca sustentável
à luz da adoção do Acordo Pós-Cotonu, bem como do princípio do
desenvolvimento sustentável e do princípio da precaução.
Introduzir medidas obrigatórias para reduzir a utilização de plástico
através de objetivos ambiciosos, incluindo a reutilização e reparação em
escala de equipamentos e produtos, o que se revelou mais eficaz do
ponto de vista económico e técnico do que a reciclagem e a ampliação
da Responsabilidade alargada do produtor e da responsabilidade social
das empresas como instrumentos fundamentais para combater a
poluição global pelo plástico.

A PETIÇÃO
Uma transição justa pode ajudar a construir um mundo melhor para a humanidade e a
natureza. Para alcançar esta prosperidade dentro das fronteiras planetárias, exigimos as
seguintes ações através da petição #ClimateOfChange:
https://climateofchange.info/participate/petition/

Para assegurar que o aquecimento global permanece abaixo dos 1,5 °C
para evitar níveis catastróficos, a UE deve acelerar as suas ambições de
neutralidade climática até 2040, uma década antes da atual meta de
2050. A UE precisa de descarbonizar a sua economia, acelerando a
transição para tecnologias de energia limpa e renovável para substituir
os combustíveis fósseis e melhorando a eficiência energética nos
setores cruciais da energia, aquecimento e transportes, bem como
permitindo a redução global do consumo de energia.
A transição para uma economia de bem-estar social e ecologicamente
justa que coloca os interesses da sociedade e da natureza acima dos
das corporações e abarca indicadores para além do PIB: A economia do
bem-estar deve abandonar a atual fixação destrutiva no crescimento
constante da economia e da produtividade. Em vez disso, deve tornar-se
regenerativa, sustentável, democrática, justa e solidária.
Reforçar a resiliência local e a justiça global, fornecendo apoio financeiro
e técnico aos países afetados pelas alterações climáticas e
desenvolvendo um esquema de proteção internacional para a migração
induzida pelas alterações climáticas. Políticas de migração e adaptação
justas e baseadas nos direitos humanos aumentariam a resiliência das
pessoas mais vulneráveis. Melhorariam igualmente o bem-estar nas
comunidades de origem, trânsito e destino.
Os jovens são intervenientes importantes, mas sub-representados, com
um interesse no presente e, acima de tudo, no futuro. Os decisores
políticos devem permitir a participação dos jovens e integrar os seus
pontos de vista e visão na tomada de decisões políticas através da
criação de Conselhos de Juventude na UE e nos Estados-Membros.
Estes Conselhos de Juventude devem adquirir o estatuto de parceiros
sociais na UE e nos seus Estados-Membros e estabelecer uma ligação
com o Grupo Consultivo da Juventude para as Alterações Climáticas das
Nações Unidas.
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