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Conversas da Casa Comum 
Lionel Chami, conselheiro especial da Global Pact Coalition

1/  Pode falar-nos do seu trabalho com o Pacto Global para
 o Ambiente?
       A proposta do Pacto Global para o Ambiente existe porque há uma deficiência do nível de 
implementação no Direito Internacional, no quadro legal que rege o ambiente a nível global. 
Portanto, não estamos a implementar com eficiência suficiente as normas atuais. E também temos 
uma deficiência ao nível da legislação, porque não temos as leis adequadas para combater a 
extensão do problema. É aí que entra o Pacto.
É um texto de consenso entre os maiores advogados ambientais do mundo para estabelecerem 
o que é necessário num texto para reformar o direito ambiental e a governação a nível mundial. 
Portanto, para voltar ao meu trabalho, o que faço concretamente é tentar convencer os Estados, 
os representantes dos Estados, as ONG, os académicos, etc., que esta é uma boa ideia, que 
temos um problema fundamental a nível de legislação e a nível de implementação, e que o Pacto 
Global poderia ajudar a resolver estes problemas.

2/  Isso é fantástico. Agora, em resposta ao último relatório 
do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas 
(IPCC), o secretário-geral da ONU, António Guterres, chamou 
ao documento um código vermelho para a Humanidade, 
sublinhando a necessidade de ação imediata sobre o clima. 
A nível mundial, as temperaturas já subiram 1,2 graus e 
continuam a subir. E apesar da intensificação dos impactos 
adversos das alterações climáticas, as políticas não estão 
ainda à altura deste imenso desafio. Como poderia o Pacto 
Global para o Ambiente ajudar-nos a responder melhor às 
crises ambientais que a nossa comunidade global enfrenta?
       
Essa é uma questão muito boa porque aborda o que está no centro do problema: o aquecimento 
global, as alterações climáticas. Agora, o que é diferente com um Pacto Global para o Ambiente é 
que não aborda estas questões do ponto de vista das metas e objetivos financeiros como os que 
tem o Acordo de Paris, que é o tratado global sobre as alterações climáticas. O Pacto Global para 
o Ambiente é de âmbito global, o que significa que se dirige ao ambiente como um todo, não olha 
apenas para os mares, o clima, a biodiversidade, as zonas húmidas, os desertos, etc. Olha para o 
ambiente como um todo. E irá ajudar a combater as alterações climáticas, fornecendo justiça 
ambiental. Portanto, o cerne do projeto é uma questão de justiça. Porque as alterações climáticas 
são um fenómeno muito injusto. Países ricos ou pessoas ricas serão menos prejudicados pelas 

alterações climáticas do que os países pobres ou as pessoas pobres, dependendo da geografia 
de quem se é na sociedade, etc. Portanto, o Pacto Global para o Ambiente procura reconhecer os 
direitos e deveres ambientais de todos, para consagrar num nível global o direito de todos a viver 
num ambiente saudável, e a reconhecer os deveres dos Estados e empresas de cuidar do 
ambiente. É uma questão de justiça e de não abordar o ambiente através de silos segmentados, 
mas antes como um todo.
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3/ Absolutamente, penso que isso é um desafio quando 
trabalhamos em questões ambientais; estamos tão 
concentrados numa questão que tendemos a trabalhar 
em silos. Portanto, é excelente que o Pacto seja global no 
âmbito e aborde o ambiente como um todo. Quais são alguns 
dos maiores desafios do estabelecimento deste Pacto?
       Quando se trabalha em Direito Internacional, é preciso intervir em diplomacia. Diplomacia significa 
Estados convincentes de que o que se quer fazer é correto para eles. Assim, quando 
introduzimos o pacto em 2017/2018 na Assembleia Geral da ONU, tivemos de convencer 193 
Estados diferentes, diplomacias diferentes, agendas diferentes, tudo diferente, que este pacto é 
bom para eles e não apenas bom para o Planeta, que é do seu interesse. E veem que esta é uma 
das maiores questões da governação ambiental, é a forma como alcançamos acordos a nível 
internacional. 
Temos de encontrar um consenso entre tantos jogadores com interesses divergentes. E, por 
vezes, é como uma batalha de egos entre os Estados, e perdem-se nessa batalha e esquecem as 
grandes questões, o longo prazo, os danos que as alterações climáticas estão a causar ao 
ambiente. E esquecem-se da emergência. Por isso, convencer todas as partes interessadas, 
todos os estados, empresas, sociedade civil, pessoas com perspetivas e interesses diferentes, 
pessoas que não compreendem realmente como funciona a lei, é o maior desafio. Enfim, colocar 
todos na mesma mesa e fazê-los chegar a acordo sobre um único texto.

4/ Sim, isso é sempre um desafio. Agora, quais os Estados 
que têm sido os maiores apoiantes do Pacto até agora?
       Os maiores apoiantes do pacto podem ser encontrados, antes de mais nada, entre a comunidade 
de advogados ambientais. Assim, um advogado ambientalista é um advogado que trata do direito 
ambiental, e são estes advogados que estão na linha da frente da crise. São os que defendem as 
pessoas cujas casas estão a ser destruídas ou afetadas pela poluição. São os que têm estado 
realmente na vanguarda do combate à crise ambiental, à poluição, às alterações climáticas, 

Essa é uma questão muito boa porque aborda o que está no centro do problema: o aquecimento 
global, as alterações climáticas. Agora, o que é diferente com um Pacto Global para o Ambiente é 
que não aborda estas questões do ponto de vista das metas e objetivos financeiros como os que 
tem o Acordo de Paris, que é o tratado global sobre as alterações climáticas. O Pacto Global para 
o Ambiente é de âmbito global, o que significa que se dirige ao ambiente como um todo, não olha 
apenas para os mares, o clima, a biodiversidade, as zonas húmidas, os desertos, etc. Olha para o 
ambiente como um todo. E irá ajudar a combater as alterações climáticas, fornecendo justiça 
ambiental. Portanto, o cerne do projeto é uma questão de justiça. Porque as alterações climáticas 
são um fenómeno muito injusto. Países ricos ou pessoas ricas serão menos prejudicados pelas 

alterações climáticas do que os países pobres ou as pessoas pobres, dependendo da geografia 
de quem se é na sociedade, etc. Portanto, o Pacto Global para o Ambiente procura reconhecer os 
direitos e deveres ambientais de todos, para consagrar num nível global o direito de todos a viver 
num ambiente saudável, e a reconhecer os deveres dos Estados e empresas de cuidar do 
ambiente. É uma questão de justiça e de não abordar o ambiente através de silos segmentados, 
mas antes como um todo.

através de uma perspetiva da justiça, utilizando a lei. São as pessoas que estão a aperceber-se 
que entre todas as coisas que poderíamos estar a fazer, a lei não está a fazer o suficiente, não é 
suficientemente ambiciosa, não tem as normas de que necessitamos para atingir os objetivos que 
colocamos, pelo que precisamos de elevar os objetivos. 
Os advogados foram os primeiros a alertar para esta questão. E quando os advogados o fazem, 
começa-se a sentir um interesse entre as ONG, que costumavam tratar da questão através de 
campanhas de opinião pública, por outros meios que não a legislação. Depois, com os casos de 
litígio climático a decorrer na Europa e nos EUA, começa-se a ver mais apreço das ONG pela 
utilização da lei como uma forma de enfrentar a crise ambiental. Assim, primeiro, advogados, 
segundo, ONG, e terceiro todos os Estados, porque alguns Estados sentem que estão a fazer o 
suficiente à escala nacional e que outros países deveriam estar a fazer mais. Portanto, há muitos 
da América Latina, Europa e África Subsaariana, que sentem que precisamos deste Pacto Global 
para o Ambiente, porque precisamos de criar condições equitativas em todo o mundo, de criar 
uma norma comum para proteger o ambiente, e para que não haja free-riders sobre a proteção 
ambiental, e é por isso que encontramos Estados que também têm apoiado este projeto. 
Há também um interesse crescente entre os cientistas, porque estão a ver que não são 
especialistas em direito, mas estão a ver que o que atualmente temos, em termos de política, de 
legislação, não é suficiente. Assim, o projeto está também a ganhar a adesão dos cientistas, que 
sentem que usar a legislação permite fazer mais. São pessoas que escrutinam o ambiente há 
muito tempo e estão frustrados porque publicam relatórios, comunicados, reportagens mediáticas, 
etc., e os meios de comunicação social divulgam por vezes estas iniciativas, mas não sentem a 
adesão dos governos para fazerem algo concreto e duradouro, algo que pode decretar 
mudanças transformadoras ao nível da legislação. Em suma, tivemos apoio de advogados, ONG, 
Estados e cientistas, bem como da sociedade civil de todos os cantos do Mundo.
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5/ Isso é maravilhoso. Entretanto, o que pode a sociedade 
civil fazer para apoiar o Pacto?
       

Os maiores apoiantes do pacto podem ser encontrados, antes de mais nada, entre a comunidade 
de advogados ambientais. Assim, um advogado ambientalista é um advogado que trata do direito 
ambiental, e são estes advogados que estão na linha da frente da crise. São os que defendem as 
pessoas cujas casas estão a ser destruídas ou afetadas pela poluição. São os que têm estado 
realmente na vanguarda do combate à crise ambiental, à poluição, às alterações climáticas, 

Isso pode ser resumido em duas palavras: torná-lo famoso. Porque se o Pacto for ignorado, a 
resposta legal às alterações climáticas não será vista como indispensável pelos governos, pode 
ser descartada, esquecida. Por isso, tornar esta proposta famosa, não apenas o Pacto em si, mas 
a ideia de que a lei pode fazer mais para proteger o ambiente, é fundamental. A coisa mais 
importante que podemos dizer é divulgar a ideia de que a lei pode fazer mais, de que podemos 
utilizar os instrumentos legais para reclamar o nosso direito a um ambiente saudável.

através de uma perspetiva da justiça, utilizando a lei. São as pessoas que estão a aperceber-se 
que entre todas as coisas que poderíamos estar a fazer, a lei não está a fazer o suficiente, não é 
suficientemente ambiciosa, não tem as normas de que necessitamos para atingir os objetivos que 
colocamos, pelo que precisamos de elevar os objetivos. 
Os advogados foram os primeiros a alertar para esta questão. E quando os advogados o fazem, 
começa-se a sentir um interesse entre as ONG, que costumavam tratar da questão através de 
campanhas de opinião pública, por outros meios que não a legislação. Depois, com os casos de 
litígio climático a decorrer na Europa e nos EUA, começa-se a ver mais apreço das ONG pela 
utilização da lei como uma forma de enfrentar a crise ambiental. Assim, primeiro, advogados, 
segundo, ONG, e terceiro todos os Estados, porque alguns Estados sentem que estão a fazer o 
suficiente à escala nacional e que outros países deveriam estar a fazer mais. Portanto, há muitos 
da América Latina, Europa e África Subsaariana, que sentem que precisamos deste Pacto Global 
para o Ambiente, porque precisamos de criar condições equitativas em todo o mundo, de criar 
uma norma comum para proteger o ambiente, e para que não haja free-riders sobre a proteção 
ambiental, e é por isso que encontramos Estados que também têm apoiado este projeto. 
Há também um interesse crescente entre os cientistas, porque estão a ver que não são 
especialistas em direito, mas estão a ver que o que atualmente temos, em termos de política, de 
legislação, não é suficiente. Assim, o projeto está também a ganhar a adesão dos cientistas, que 
sentem que usar a legislação permite fazer mais. São pessoas que escrutinam o ambiente há 
muito tempo e estão frustrados porque publicam relatórios, comunicados, reportagens mediáticas, 
etc., e os meios de comunicação social divulgam por vezes estas iniciativas, mas não sentem a 
adesão dos governos para fazerem algo concreto e duradouro, algo que pode decretar 
mudanças transformadoras ao nível da legislação. Em suma, tivemos apoio de advogados, ONG, 
Estados e cientistas, bem como da sociedade civil de todos os cantos do Mundo.
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6/ Pode explicar melhor o que significa o direito a um 
ambiente saudável?
       É um direito humano fundamental como o direito à liberdade de expressão, à propriedade, etc., 
porque o ambiente é a pré-condição para a exercício dos direitos humanos. Se vive num 
ambiente que não é propício à sua saúde ou ao seu bem-estar, se vive junto a um depósito de lixo 
ou a uma central elétrica que causa muita poluição, a sua saúde está em perigo e a capacidade 
de exercer os seus direitos humanos fundamentais, a viver uma vida digna na sociedade, é 
ameaçada por este ambiente insalubre.
É por isso que muitos juristas têm vindo a pensar que as pessoas têm direito a um ambiente 
saudável sem o qual não podem desfrutar do resto dos seus direitos humanos. E o direito a um 
ambiente saudável é o primeiro artigo do Pacto Global para o Ambiente. Está lá desde 2017, e é 
realmente o ponta de lança do Pacto Global.

7/ Sem dúvida, penso que o direito a um ambiente saudável 
é essencial. Aqui nos EUA há muitas questões em torno da 
justiça ambiental. E especificamente, um exemplo vem-me à 
mente dentro do Estado da Louisiana. Uma área que se 
estende por 85 milhas de Nova Orleães a Baton Rouge que 
tem sido apelidada de beco do cancro, e é um dos locais mais 
poluídos do país. A área está repleta de refinarias de petróleo 
e instalações petroquímicas. Cerca de 150, e essas instalações 
causaram na área um pico nas taxas de cancro 50 vezes 
superior à média nacional.

Isso é impressionante. Estes são o tipo de problemas que existem em todo o mundo. No Líbano, 
de onde eu venho, há uma central elétrica a carvão muito grande onde a poluição do ar causada 
está também a causar taxas de cancro que são 10 a 20 vezes maior do que a média nacional. 
Temos, portanto, estas injustiças. É injusto porque as pessoas não escolhem viver aqui, 
acontecem simplesmente no local onde vivem. Não se podem mudar para outro lado e são 
obrigados a sofrer com este tipo de coisas. E muito frequentemente, não têm a informação 
ambiental correta. Porque sentem que têm sintomas de algo que está a acontecer porque estão 
a viver num ambiente insalubre, mas não sabem ao certo o que se passa. Não tiveram o direito de 
participar no processo de decisão quando construíram essa central a carvão. Não tinham o direito 
de aceder a justiça ambiental quando tais projetos eram feitos, ou não tinham o direito de 
contestá-los. É por isso que o ambiente não é apenas uma questão de alvos e objetivos 
financeiros. É também uma questão de justiça, porque o objetivo final é ter as pessoas a viver num 
ambiente digno.
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8/ Num artigo recente que publicou, discute uma abordagem 
baseada em princípios para uma governação ambiental 
internacional. E observa que as crises ambientais que 
enfrentamos podem ser transformadas numa oportunidade 
de "reconstruir a ordem mundial em torno da pedra angular 
da proteção ambiental". Pode explicar os benefícios desta 
abordagem? 
       Certamente. Quando se olha para a geopolítica de hoje, a atual ordem mundial, vê-se que há uma 
inadequação líquida entre o que temos e o que se passa no presente. Assim, temos instituições 
que foram construídas em 1945 e na década de 1940, no seguimento da Segunda Guerra Mundial, 
mas o mundo mudou. A Segunda Guerra Mundial terminou, a Guerra Fria terminou. Estamos a 
viver num mundo multipolar onde muitos Estados que costumavam ser ignorados, que não eram 
grandes poderes ainda, são hoje tidos em conta, como a Índia, China, Brasil, África do Sul ou 
Nigéria. 
E esta ascensão, que se justificava, está a causar desordem à atual ordem geopolítica mundial. 
Portanto, o que digo nesse artigo é que podemos discordar em muitas coisas, no comércio, na 
economia. Mas a única coisa em que temos de nos dar bem é o ambiente. Porque é comum a 
todos, porque é um efeito borboleta, um fenómeno ecológico, por exemplo, sendo a Amazónia 
um sumidouro de carbono, afeta o resto da Humanidade, tal como os incêndios florestais na 
Austrália afetam também o resto da Humanidade. Portanto, precisamos de ter algum tipo de 
coordenação, de base comum que nos permita construir em conjunto, para termos um sistema de 
governação que lide com o ambiente de uma forma eficiente. 
E é uma forma de os países se darem bem, porque se falarem uns com os outros através do 
ambiente, podem abrir a porta para falar sobre outros assuntos. É muito importante para manter 
essa linha de comunicação aberta. Havia muitos exemplos da Guerra Fria, quando os EUA e a 
URSS estavam em desacordo sobre muitos temas. No entanto, discutiam abertamente questões 
ambientais como se não estivessem em conflito sobre outras questões, e isso provavelmente 
ajudou a resolver um certo número de conflitos de uma forma pacífica. Portanto, é isto que 
queremos dizer com reconstrução da ordem mundial em torno da pedra angular da proteção 
ambiental.
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É uma situação difícil, porque se olharmos para a maneira como o sistema multilateral do ambiente 
funciona, acontece que temos muito mais do que os 250 acordos que referiu, porque há outras 
estimativas que apontam para 500. Portanto, temos uma grande confusão de acordos ambientais 
que são celebrados todos os anos entre muitos Estados, e não há coordenação entre todos eles. 
É como se tivéssemos um puzzle, mas as partes dele não estão ligadas entre si. Portanto, o que 
estamos a dizer é que vamos pegar em todos estes os acordos, nos seus princípios comuns que 
de certa forma os vinculam a toda a ordem internacional. E vamos reconhecê-los num acordo 
fundamental – o Pacto Global para o Ambiente - e, dessa forma, criamos muitas ligações entre 
estas convenções. 
Deixem-me dar-vos um exemplo. O Acordo de Paris tem um princípio implícito de progressão. 
Assim, a cada cinco ou seis anos, os Estados têm de apresentar planos climáticos nacionais, as 
chamadas Contribuições Nacionais Determinadas na linguagem da ONU. Estes planos têm de ser 
renovados a cada cinco anos, e o novo plano tem de ser mais ambicioso do que o anterior. Assim, 
a partir disto, pode deduzir-se que existe um princípio de progressão que os Estados têm de fazer 
mais e mais, e não podem retroceder nos compromissos ambientais. Assim, uma ideia seria tomar 
este princípio de progressão e aplicá-la a todas as esferas de proteção ambiental. Para dizer isto: 
a partir de agora, a nível nacional, relativamente a todos os domínios, e também a nível 
internacional, os Estados são proibidos de recuar em relação aos compromissos ambientais. Seria 
dizer que, a partir deste ponto, não há volta a dar. Temos de ir para a frente. Este é um exemplo. 
Mas o Pacto pode ter uma série de princípios sobre os quais podemos dar também muitos 
exemplos. 
Assim, o Pacto Global para o Ambiente seria semelhante a uma Constituição. Quando temos uma 
Constituição e um Estado, temos uma série de valores que depois são divulgados, e todas as leis 
têm de cumprir os valores da Constituição. Precisamos disto a nível internacional para resolver 
todas estas diferenças entre os muitos acordos ambientais multilaterais.

9/ Existem mais de 250 acordos ambientais multilaterais. 
Como é que um acordo global sobre princípios fundamentais 
reforça a implementação das convenções existentes?
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10/ Com a crescente consciência pública da severidade da 
emergência climática, pensa que os Estados-Membros estão 
prontos a adotar a ideia de um ambicioso Pacto Global para 
o Ambiente na conferência Estocolmo+50, que se realiza em 
junho na capital sueca para assinalar os 50 anos do lançamento 
do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA) 
em 1972?
Esperamos bem que sim! Mas temos de traduzir o potencial da sociedade civil, a crescente 
consciência pública num verdadeiro movimento, em algo que possa efetuar mudanças de uma 
forma específica. E temos de focar este movimento na justiça ambiental. Se a sociedade civil se 
unir numa grande ONG, num movimento de cidadãos para exigir mais dos Estados no que diz 
respeito a0 direito ambiental, especialmente com a Estocolmo+50, é uma grande oportunidade 
para unir e exigir algo de concreto aos Estados. Se isto acontecer, poderíamos definitivamente 
obter um resultado muito positivo da Estocolmo+50.

11/ As discussões centram-se em torno de um projeto de 
declaração da sociedade civil que teve início em outubro de 
2021 na conferência preparatória das ONG, a Estocolmo+49. 
O que acha que precisa de ser incluído para que a declaração 
seja uma verdadeira game changer (mudança de jogo)?

Teria de ser realmente ambiciosa de duas maneiras diferentes. Pode ser uma declaração principal, 
que reconheça princípios fundamentais. Isto não é realmente novo. A declaração da conferência 
de Estocolmo de 1972 consagrou muitos princípios, estabeleceu as regras sem reconhecer o 
princípio do direito a um ambiente saudável e o dever de cuidar do ambiente. A Declaração do 
Rio de Janeiro, que foi adotada em 1992, estabeleceu também alguns outros princípios, como o 
acesso à informação, o acesso à justiça ambiental, a participação do público nos assuntos 
ambientais.
Assim, na Estocolmo+50 a declaração que será adotada nos 50 anos do PNUA precisa de seguir 
este movimento, de reconhecer os novos princípios da lei ambiental. Isso significa que pode 
reconhecer o direito a um ambiente saudável, e o princípio da não regressão, que impede o 
retrocesso em regulamentos ambientais. E pode adotar o princípio da progressão, que a partir de 
agora só avançamos em termos de proteção ambiental, bem como consagrar o princípio da 
equidade intergeracional para criar e ter em conta os interesses das gerações futuras. Portanto, 
há todas estas formas pelas quais a Declaração de 2022 pode ser bem-sucedida. O que falta é a 

força de vontade dos Estados.
Outra solução seria a Declaração de 2022 consistir numa declaração de um roteiro para 
estabelecer um processo com objetivos, metas e tudo para a adoção de um tratado global sobre 
o ambiente. Este é um processo que se inspira noutras iniciativas que aconteceram na ONU. Foi 
assim quando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram adotados. Um grupo de ONG 
pressionou os Estados a iniciar um processo de definição de objetivos e alguns anos mais tarde 
os ODS foram mesmo adotados. Estão longe de ser ideais, mas ainda são alguma coisa. Se os 
Estados não querem ou não estão preparados para reconhecer novos princípios na Declaração 
de 2022, podem estabelecer um roteiro e dizer: "Muito bem, vamos iniciar este processo, vamos 
estabelecer alguns objetivos, metas, e dentro de alguns anos teremos um acordo sobre os 
princípios".
Foi isto, por exemplo, o que aconteceu com o recente Acordo de Escazú (Costa Rica). Foram 
precisos oito anos, mas no final, os Estados da América Latina e das Caraíbas adotaram um acordo 
regional sobre justiça ambiental. E pensamos que isto se poderia replicar a um nível global, o que 
constituiria realmente um progresso e ser potencialmente uma mudança de jogo para o ambiente.
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Transcrição da entrevista: Otter AI

Teria de ser realmente ambiciosa de duas maneiras diferentes. Pode ser uma declaração principal, 
que reconheça princípios fundamentais. Isto não é realmente novo. A declaração da conferência 
de Estocolmo de 1972 consagrou muitos princípios, estabeleceu as regras sem reconhecer o 
princípio do direito a um ambiente saudável e o dever de cuidar do ambiente. A Declaração do 
Rio de Janeiro, que foi adotada em 1992, estabeleceu também alguns outros princípios, como o 
acesso à informação, o acesso à justiça ambiental, a participação do público nos assuntos 
ambientais.
Assim, na Estocolmo+50 a declaração que será adotada nos 50 anos do PNUA precisa de seguir 
este movimento, de reconhecer os novos princípios da lei ambiental. Isso significa que pode 
reconhecer o direito a um ambiente saudável, e o princípio da não regressão, que impede o 
retrocesso em regulamentos ambientais. E pode adotar o princípio da progressão, que a partir de 
agora só avançamos em termos de proteção ambiental, bem como consagrar o princípio da 
equidade intergeracional para criar e ter em conta os interesses das gerações futuras. Portanto, 
há todas estas formas pelas quais a Declaração de 2022 pode ser bem-sucedida. O que falta é a 

força de vontade dos Estados.
Outra solução seria a Declaração de 2022 consistir numa declaração de um roteiro para 
estabelecer um processo com objetivos, metas e tudo para a adoção de um tratado global sobre 
o ambiente. Este é um processo que se inspira noutras iniciativas que aconteceram na ONU. Foi 
assim quando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram adotados. Um grupo de ONG 
pressionou os Estados a iniciar um processo de definição de objetivos e alguns anos mais tarde 
os ODS foram mesmo adotados. Estão longe de ser ideais, mas ainda são alguma coisa. Se os 
Estados não querem ou não estão preparados para reconhecer novos princípios na Declaração 
de 2022, podem estabelecer um roteiro e dizer: "Muito bem, vamos iniciar este processo, vamos 
estabelecer alguns objetivos, metas, e dentro de alguns anos teremos um acordo sobre os 
princípios".
Foi isto, por exemplo, o que aconteceu com o recente Acordo de Escazú (Costa Rica). Foram 
precisos oito anos, mas no final, os Estados da América Latina e das Caraíbas adotaram um acordo 
regional sobre justiça ambiental. E pensamos que isto se poderia replicar a um nível global, o que 
constituiria realmente um progresso e ser potencialmente uma mudança de jogo para o ambiente.

Conversas da Casa Comum 
Lionel Chami, conselheiro especial da Global Pact Coalition


