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Introdução
No início de Julho de 2021, a União Africana 
(UA) lançou um Plano de Acção de Recuperação 
Verde para o continente no contexto da 
COVID-19 e das alterações climáticas. 

A base do plano é que uma
 

“uma recuperação limpa e resiliente 
em África conduzirá ao emprego nas 
indústrias do futuro, assegurando 
simultaneamente que enfrentamos os 
desafios interligados da saúde pública, 
prosperidade e alterações climáticas”.1

O plano é uma heliográfica para encorajar 
os estados-membros da UA a alinhar ou 
desenvolver programas e políticas nacionais 
relacionadas com o clima e biodiversidade ao 
longo de cinco áreas prioritárias. Estas são:  

1. Financiamento Climático
2. Apoio às energias renováveis, eficiência 

energética e programas nacionais de 
transição justa

3. Soluções baseadas na natureza e um 
enfoque na biodiversidade através de 
trabalhos sobre gestão sustentável da terra, 
silvicultura, oceanos e ecoturismo;

4. Agricultura Resiliente ao Clima
5. Cidades Verdes e Resilientes

Para cada um destes elementos, o 
Plano de Acção refere-se a uma série de 
acordos e iniciativas relacionadas a nível 

continental – muitas delas em parceria 
com organismos globais – que estão a 
moldar a implementação sobre a questão, 
pressionando assim os governos africanos 
a alinharem-se com esses programas. 

Embora mais detalhes dos pormenores deste 
Plano de Acção possam estar contidos nessas 
outras iniciativas e acordos, estes comentários 
centram-se na forma como as questões foram 
enquadradas no Plano de Acção, que assim 
presumivelmente moldarão as abordagens 
a nível continental e nacional. Segue-se aqui 
um breve conjunto de comentários do Centro 
Africano para a Biodiversidade (ACB) sobre o 
conteúdo deste plano.

Comentários 
gerais
A nossa abordagem é informada pelo nosso 
pensamento sobre os impulsionadores 
das crises ecológicas, sociais, económicas e 
sanitárias combinadas no continente, como 
é evidente na nossa série Choques Múltiplos 
em África2.  A este respeito, é importante 
que o Plano de Acção reconheça que as 
perspectivas de recuperação económica 
após a pandemia da COVID-19 devem estar 
vinculadas à redução das emissões, apoiando 
a resiliência (assumimos social e ecológica) e 
a protecção (e, esperamos, a restauração) da 
biodiversidade.

1. p. 3.
2. https://www.acbio.org.za/introducing-acbs-multiple-shocks-africa-series-ecological-crisis-capitalist-nature-decolonisation
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O reconhecimento da

“necessidade de aproveitar as 
oportunidades na recuperação da 
pandemia para apoiar a transformação do 
continente em direcção a um futuro mais 
inclusivo e sustentável”. 3

é também um objectivo importante, dadas 
as desigualdades prevalecentes e os modelos 
de desenvolvimento que tendem a servir os 
poucos à custa dos muitos. Dado que a África 
tem uma população predominantemente 
jovem, o posicionamento da juventude na 
condução da recuperação, e a necessidade 
de abordar a desigualdade de género 
e de colocar as mulheres no cerne das 
intervenções, é também notado. Da mesma 
forma, o facto de o Plano também falar em 
assegurar a maximização dos benefícios das 
intervenções propostas para os vulneráveis e 

marginalizados, é positivo. Mas, como sempre 
o diabo esconde-se nos pormenores.

Uma das principais fraquezas é que o 
Plano não considera suficientemente os 
impulsionadores dos problemas abordados 
através das cinco áreas de acção. A forma como 
são compreendidas as causas profundas dos 
problemas é fundamental para dar forma a 
respostas que alcancem resultados eficazes, 
justos e sustentáveis. 

Emergindo disto, o nosso primeiro ponto 
fundamental é que a África existe no contexto 
da desigualdade global, em termos de poder 
económico e subordinação, tomada de 
decisões políticas, distribuição de benefícios, 
e custos de exploração ecológica. Assim, 
as alterações climáticas e a degradação 
ecológica vividas pela África não podem ser 
abordadas apenas dentro de África, mas as 

3. p. 6

Crédito fotográfico: DiversityStudio : Shutterstock.com
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relações globais também têm de mudar, no 
sentido da justiça e equidade; tal como no que 
diz respeito à dívida ecológica, tal como se 
desenvolverá mais adiante neste comentário.

Em segundo lugar, a abordagem das crises 
ecológicas tem de partir de uma apreciação 
das interligações entre as alterações climáticas; 
desflorestação e perda de biodiversidade; 
agricultura industrial; e desenvolvimento 
geralmente extractivista, e os seus papéis na 
condução da instabilidade social e política e 
insegurança alimentar, que estão a fomentar 
ainda mais as crises sistémicas e existenciais 
que enfrentamos a nível mundial. Isto 
implica perceber a necessidade de enfrentar 
intervenções de desenvolvimento dominantes 
que normalmente reforçam o endividamento, 
as desigualdades e a exclusão social em África. 
Elas aprofundam a dependência de projectos 
destrutivos, míopes e de curta duração de 
combustíveis fósseis e de capital intensivo, e 
cadeias de valor agrícolas e florestais globais. 
Estes contribuem para criar condições de 
extrema vulnerabilidade a choques, tais como 
as infestações por a lagarta do funil do milho, 
surtos de Ébola e a pandemia COVID-19. Os 
custos do extractivismo como uma lógica 
subjacente ao desenvolvimento actual no 
continente (na agricultura, mineração e 
finanças) não é sequer considerado. Enquanto 
estes factores continuarem por resolver, 
as nobres intenções do Plano de Acção 
permanecerão longe de serem concretizadas.

A terceira lacuna importante é em relação 
às finanças, e à financeirização/capitalismo 
de delinquência em particular. Não apenas 
em África, mas a nível mundial, o capital 
financeiro tornou-se um motor fundamental 
da devastação ecológica e social. A abertura 
da floresta primária à exploração mineira, 
à exploração madeireira, às plantações e à 

extracção de petróleo e gás é facilitada pela 
financeirização – um fenómeno entendido 
como o poder e influência crescentes das 
finanças globais, apropriadamente rotulado 
de “capitalismo desonesto” pela FIAN 
International.4 Se a expansão do agro-negócio 
e das monoculturas tem sido historicamente 
associada a empréstimos e créditos de 
instituições financeiras, o ritmo e a escala 
do capitalismo financeiro na agricultura 
atingiu novos patamares na promoção da 
expropriação das populações e comunidades 
rurais dos seus territórios. Assegurar uma 
recuperação devidamente verde não pode, 
portanto, acontecer sem ter um plano 
continental de reinado financeiro, e forçá-lo 
a servir objectivos democráticos, sociais e 
ecológicos. 

Confrontar o poder das finanças, porém, 
também fala da relação da África com o 
resto do mundo. O Plano de Acção reconhece 
como COVID-19 expôs a forma como a dívida 
restringe o âmbito dos governos africanos 
no financiamento do desenvolvimento 
centrado nas pessoas, e a forma como exerce 
uma pressão crescente sobre os governos 
para explorarem a natureza para obterem 
retornos económicos, independentemente da 
biodiversidade e das ambições em matéria de 
alterações climáticas.5   

Do mesmo modo, na sua promoção do Plano 
de Acção, a Directora Executiva do Programa 
das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA) 
Inger Andersen apontou a forma como a 
desigualdade no acesso às vacinas a nível 
mundial nos tem recordado acentuadamente 
as desigualdades globais.6  Assegurar que 
os países africanos tenham acesso ao 
financiamento em termos sustentáveis 
e justos é fundamental, não só para a 
conservação orientada e investimentos 

4. Seufert, P., R. Herre, S. Monsalve e S. Guttal. 2020. Rogue Capitalism and the Financialization of Territories and Nature. FIAN International, 
Transnational Institute e Focus on the Global South.

5.  p. 6
6.  https://www.unep.org/news-and-stories/speech/green-recovery-africa-best-interests-all



8    O PLANO DE R ECU PERAÇÃO VER DE DA UA 

relacionados com o clima, mas também para 
investimentos relacionados em bens públicos 
baseados nos direitos humanos, tais como 
sistemas de saúde funcionais e sistemas 
alimentares democráticos. 

Tal como discutimos na secção sobre 
financiamento climático, tal financiamento 
não deveria ser apenas baseado no 
investimento/dívida mas, dada a desigualdade 
nas emissões históricas e na destruição da 
biodiversidade, as transferências globais de 
riqueza deveriam também ser requeridas. 
Da mesma forma, as pessoas (não apenas 
os governos) também necessitam de 
acesso a financiamento apropriado para 
construir soluções locais no contexto da crise 
ecológica. Contudo, o Plano de Acção fala 
sobretudo da mobilização de financiamento 
no âmbito da arquitectura e conjunto de 
processos existentes, em vez da necessidade 
de reestruturar a lógica do financiamento a 
nível mundial para servir os fins públicos e 
ecológicos, e que tipo de exigências podem 
decorrer disso.

Por último, uma lacuna no relatório é a 
questão da democracia e como as prioridades 

de investimento são determinadas. Um 
exemplo são os mega-projectos de tamanho 
único versus investimentos que apoiam 
directamente as economias da população local 
(não extractivistas). 

Como algumas das investigações da ACB 
apontam, os governos africanos são também 
críticos na facilitação e imposição de modelos 
de desenvolvimento ecológica e socialmente 
prejudiciais.7  Isto coloca, portanto, a relação 
entre os cidadãos africanos e os seus governos 
como uma consideração fundamental em 
qualquer Recuperação Verde. Assim, enquanto 
um dos pilares é galvanizar esforços para 
apoiar uma recuperação verde:

• mobilização de recursos e apoio técnico aos 
estados-membros; 

•  integração dos princípios da recuperação 
verde no planeamento, desenvolvimento e 
estratégias de investimento; e 

• aumentando a visibilidade dos 
intervenientes africanos em fóruns 
internacionais, pouco se fala em apoiar 
os cidadãos a serem agentes activos 
na determinação e orientação de uma 
recuperação verde. 

7.  https://www.acbio.org.za/sites/default/files/documents/202108/summarythe-violence-agrarian-extractivism-ethiopialocusts-state-
authoritarianism-and-webs-us_0.pdf

“Embora a parceria/
solidariedade global seja 
importante, o facto de os 
governos formularem estes 
planos de desenvolvimento 
com a UA, sem a participação 
dos cidadãos, é motivo de 
inquietação.”

Crédito fotográfico: Pierre-Yves Babelon : Shutterstock.com
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Pelo contrário, o Plano de Acção e as inúmeras 
iniciativas e plataformas com que se alinha, 
são formuladas por especialistas e tecnocratas, 
em parcerias entre governos africanos e 
governos ricos do Norte. 

Embora a parceria/solidariedade global 
seja importante, o facto de os governos 
formularem estes planos de desenvolvimento 
com a UA, sem a participação dos cidadãos, 
é motivo de inquietação. Afinal, estes são os 
mesmos governos que impõem acordos de 
comércio livre aos povos africanos – acordos 
que limitam a difusão de bens e tecnologias 
necessárias e, no caso de leis sobre sementes 
alinhadas com a Convenção Internacional 
para a Protecção de Novas Variedades Vegetais 
(UPOV) 1991, despojam os agricultores do 
direito às suas sementes.8 

Análise de     
áreas prioritárias
Financiamento Climático

Esta área prioritária reconhece que as decisões 
de investimento devem incorporar o risco 
de catástrofe no planeamento, e as finanças 
devem ser dirigidas para áreas e grupos sociais 
que necessitam de investimento no contexto 
de crise climática. Outra articulação positiva 

é que o financiamento climático deve ser 
informado por grupos marginalizados e pelos 
seus conhecimentos e liderança locais, tais 
como em relação à gestão sustentável dos 
recursos e à liderança de práticas sustentáveis 
no contexto da mitigação e adaptação.

Como assegurar esse financiamento é a 
grande questão a ser tratada. Um aspecto 
mencionado é o financiamento privado, mas 
este deve ser tratado com extrema cautela. 
Embora nem sempre seja praticável evitar 
completamente o financiamento privado, a sua 
inclusão não deve levar à criação de soluções 
para as alterações climáticas que sejam 
guiadas pelos imperativos de acumulação 
do financiamento privado. No contexto da 
financeirização/Capitalismo desonesto, as 
finanças privadas desempenharam um papel 
crítico na condução da devastação ecológica 
e social, tal como no caso de investimentos 
terrestres em grande escala em África. Se for 
necessário recorrer ao financiamento privado, 
este deve ser nos termos estabelecidos pelas 
prioridades e políticas públicas, no contexto de 
uma boa regulamentação que garanta que o 
financiamento privado esteja subordinado aos 
objectivos públicos. A ênfase na eliminação 
dos riscos governamentais para as finanças 
privadas é também preocupante, no sentido 
em que os imperativos de uma transição 
profunda e justa não podem ser determinados 
pelas preocupações de risco das finanças 
privadas, que se baseiam nos imperativos do 
lucro e da acumulação. Para que a eliminação 
do risco signifique alguma coisa, tem de ser 

“No contexto da financeirização/Capitalismo desonesto, as finanças privadas 
desempenharam um papel crítico na condução da devastação ecológica e social, 

tal como no caso de investimentos terrestres em grande escala em África.” 

8. O Plano de Recuperação Verde da UA foi formulado com o apoio do governo do Reino Unido e da África do Sul.
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para assegurar que o financiamento serve fins 
públicos pré-planeados.

É profundamente preocupante que esta 
área prioritária do Plano de Acção promova 
o comércio de carbono. A UA deve rejeitar 
liminarmente o comércio de carbono. 

• Primeiro, o comércio de carbono existe 
desde o final dos anos 90 e provou 
simplesmente não funcionar, visto no 
agravamento da crise climática desde então 
até à sua actual situação severa. 

• Em segundo lugar, o comércio de carbono 
é também uma forma de extractivismo, 
uma vez que mercantiliza a natureza, 
entrincheirando assim a mesma lógica que 
causou a nossa crise ecológica em primeiro 
lugar. É simplesmente uma forma de colocar 
uma etiqueta de preço sobre as coisas que 
não podem ser substituídas por dinheiro. 

• Em terceiro lugar, o comércio de carbono 
é pouco mais do que um mecanismo 
concebido para permitir que as empresas 
continuem a poluir e a lucrar enquanto 
transferem o fardo da redução da poluição 
para outros locais – geralmente para 
comunidades do sul, que podem ser 
desapropriadas para dar espaço a projectos 
ligados ao comércio de carbono. Como 

instrumento para servir os interesses 
lucrativos das empresas – e não para 
satisfazer o clima e as necessidades das 
pessoas – condenamos qualquer promoção 
do comércio de carbono. Instamos a UA a 
rejeitar o comércio de carbono e a promover 
soluções reais baseadas nas pessoas para as 
alterações climáticas. Não se pode confiar 
em mecanismos puramente baseados 
no mercado para resolver os desafios 
ecológicos.

De forma semelhante, o principal objectivo 
dos governos que estabelecem um “canal de 
projectos financiáveis” implica investimentos 
relacionados com o clima que proporcionam 
um retorno aos investidores. Esta é outra 
forma de construir “soluções” pró-elite e pró-
ricas, que podem simplesmente criar outro 
conjunto de projectos para que os ricos se 
acumulem, sem necessariamente abordar as 
necessidades sociais. A abordagem deveria, 
em vez disso, ser sobre soluções de baixo para 
cima, centradas nas pessoas. Por exemplo, o 
que acontece quando:

• Um projecto é social e ecologicamente 
crítico, mas não bancável em termos 
financeiros? 

• Uma comunidade precisa que uma 

Crédito fotográfico: Dietmar Temps : Shutterstock.com
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passarela seja construída sobre um rio 
para que não corram o risco de se afogar, 
no contexto do aumento das inundações 
ligadas às alterações climáticas? Tal 
ponte não tem retorno financeiro directo 
e “bancável”, mas é, no entanto, um 
imperativo público e moral. 

Isto traz à luz a questão de como valorizamos 
as acções necessárias, e a necessidade de 
pensar para além dos termos financeiros, 
tecnocráticos e economistas, nos valores 
sociais e morais que o investimento deve servir.

De uma forma mais ampla, o Plano de Acção 
simplesmente não entretém o papel actual 
das finanças na condução da destruição 
ecológica, nem como repensar e reestruturar 
as finanças para que sirvam papéis sociais, 
ecológicos e morais. Como exemplo, o Plano de 
Acção afirma:

“Considerando a necessidade de uma 
Transição Justa, encorajando os Estados 
a garantir que os planos de recuperação 
económica e a contracção de empréstimos 
junto das Instituições Financeiras 
Internacionais apoiem uma recuperação 
que seja limpa, resiliente e inclusiva”.9 

• Em primeiro lugar, nada diz sobre como 
as actuais condições de empréstimo das 
instituições financeiras internacionais são 
parte da condução da degradação ecológica 
e da despossessão no continente.10  

• Em segundo lugar, os actuais termos 
das finanças globais e da dívida estão 
também a restringir profundamente a 

capacidade dos governos africanos de 
investir em áreas necessárias. A dívida é 
geralmente muito cara, com taxas de juro 
elevadas denominadas em dólares ou 
euros, sujeitando ainda mais essa dívida 
a flutuações cambiais. Isto contrasta com 
os governos ricos do mundo que podem 
contrair empréstimos a taxas de juro 
extremamente baratas – alguns mesmo a 
taxas de juro zero. 

Assim, é necessário que haja uma mudança 
global que permita o acesso à dívida para o 
investimento público no contexto da crise 
climática em condições favoráveis. Ademais, 
embora esta área de acção se concentre em 
atrair investimentos para a energia limpa, 
é omissa quanto à forma como os padrões 
de investimento existentes estão de facto 
vinculados a fluxos maciços de capital para 
fora do continente anualmente. Um canal 
importante para isso são os fluxos financeiros 
ilícitos, que actualmente ascendem a mais de 
100 mil milhões de dólares por ano.11 Para além 
do reembolso da dívida e das repatriações 
de lucros, o fluxo de capital para fora do 
continente é 58 mil milhões de dólares a 
mais do que o fluxo para o mesmo através 
de empréstimos e investimentos directos 
estrangeiros,12 tornando assim, de facto, a 
África um “credor líquido” para o resto do 
mundo.13 A forma como o relatório aborda o 
financiamento climático é a de esperar que o 
mesmo sistema que actualmente mata à fome 
o continente de capital para investimentos 
socialmente necessários, sirva também uma 
recuperação verde. Por conseguinte, também 
não entretém as medidas necessárias para 

9. p. 12.
10. Por exemplo, consulte https://www.farmlandgrab.org/post/view/30066-development-finance-as-agro-colonialism-european-

development-bank-funding-of-feronia-phc-oil-palm-plantations-in-the-democratic-republic-of-congo;  https://grain.org/en/
article/6549-they-should-not-be-called-public-development-banks

11. Signé, L., M. Sow and P. Madden. 2020. ‘Illicit Financial Flows in Africa: Drivers, Destinations, and Policy Options’, Policy Brief. Africa Growth 
Initiative, Brookings.

12. Global Financial Integrity (GFI). 2015. Financial Flows and Tax Havens: Combining to Limit the Lives of Billions of People. Washington, DC: 
Global Financial Integrity.

13. Ndikumana, L. and J.K. Boyce. 2018. Capital Flight From Africa: Updated Methodology and New Estimates. Political Economy Research 
Institute (PERI), University of Massachusetts-Amherst.
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enfrentar este problema e concentrar o capital 
no continente, tais como o controlo do capital 
e o estabelecimento de regimes fiscais e 
redistributivos justos.

A forma como a arquitectura financeira global 
existente servirá “uma recuperação que seja 
limpa, resistente e inclusiva” não é, portanto, 
clara.

Isto está relacionado com a questão da dívida 
ecológica. Os governos africanos, e os do Sul, 
têm fortes reivindicações a fazer sobre os 
países ricos para transferências globais de 
riqueza, dada a desigualdade nas emissões 
históricas e a destruição da biodiversidade. 
Isto deveria ser uma importante fonte de 
investimento para investimentos relacionados 
com o clima e a biodiversidade. Isto deve ser 
uma fonte importante de investimento para 
investimentos relacionados com o clima e a 
biodiversidade. Esta é a lógica do Fundo para 
o Clima Verde, que deveria transferir 100 mil 
milhões de dólares dos países ricos para os 
países em desenvolvimento por ano. Mesmo 
este montante é marginal dada a medida 
em que os países ricos beneficiaram da 
exploração do Sul, e a projecção do Plano de 

Acção de que o défice de financiamento para 
a implementação de todas as Contribuições 
Africanas Determinadas a Nível Nacional 
(CND) é estimado em cerca de 3 triliões 
de USD.14  Os países ricos precisam de ser 
responsabilizados com base na justiça global. 
Com o enorme hiato de financiamento, é 
preocupante esperar que o financiamento 
privado ajude a preenchê-lo. Os perigos são 
indicados no facto de que durante a crise da 
COVID, enquanto os doadores multilaterais 
concordaram em adiar (não cancelar) o 
pagamento da dívida, a maioria dos credores 
privados recusaram-se a orçamentar, o que 
limitou gravemente o espaço de manobra 
dos governos africanos para as despesas 
necessárias.

Em resumo, para que o financiamento sirva 
objectivos relacionados com o clima e a 
biodiversidade, pelo menos duas coisas têm de 
ser confrontadas pela UA a nível global: 

1. A arquitectura global de finanças existente 
que subordina as economias dos países em 
desenvolvimento, e

2. O pagamento da dívida climática e 
ecológica do Norte, utilizada para financiar 

14. p. 11.
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a transição justa em África – separada da 
concessão de empréstimos, e efectuada 
como transferências através do Fundo para 
o Clima Verde.

Mas há outro factor incómodo a este 
respeito que o Plano de Acção não trata, 
relacionado com o papel do Estado africano 
e, em particular, das elites económicas e 
políticas. Para além da injustiça das finanças 
globais acima mencionada, os governos e os 
funcionários públicos africanos são, de facto, 
muitas vezes cúmplices de fluxos financeiros 
ilícitos, em grande parte através da sua 
corrupção das instituições governamentais 
para impor controlos comerciais a interesses 
económicos vinculados.15 A mobilização 
de capital para investimentos públicos 
necessários está, portanto, também ligada 
à natureza do Estado africano, e se este é 
responsável e funciona no interesse do cidadão 
comum e das ecologias, ou de interesses 
económicos e políticos restritos.

Energias Renováveis

O enfoque na substituição de fontes de 
energia fósseis por fontes renováveis em toda 
a África é importante e necessário, assim 
como o enfoque no financiamento necessário 
para tais transições. Esta secção trata do 
reforço da implementação da Iniciativa 
de Energias Renováveis de África (AREI), 
que enfatiza a necessidade de sistemas de 

energias renováveis centrados nas pessoas, a 
necessidade de assegurar o acesso universal à 
electricidade em todo o continente, e múltiplas 
configurações de energia, incluindo mini-redes 
localizadas. 

Todavia, embora planos como o AREI 
entretenham investimentos públicos e 
privados em energias renováveis, o Plano 
de Acção precisa de ter o cuidado de 
assegurar que o sector privado não se 
torne o impulsionador de uma transição de 
energias renováveis, criando assim um regime 
energético privatizado (renovável) baseado 
numa lógica de comoditização. A noção de 
transição justa é enquadrada principalmente 
como a passagem da energia baseada 
em combustíveis fósseis para a energia 
renovável, impulsionada por investimentos 
do sector privado em conformidade com a 
Iniciativa SDG7 para África. Os investimentos 
em energias renováveis seguem cada vez 
mais a lógica das economias de escala, o 
que significa que são grandes e requerem 
quantidades significativas de capital para se 
estabelecerem, privilegiando assim aqueles 
que já dispõem de recursos. É necessário dar 
maior ênfase às soluções de energia renovável 
a nível comunitário e controladas, o que 
exigirá também o confronto do controlo sobre 
a tecnologia e a lógica das patentes para 
assegurar que a tecnologia seja tratada como 
parte do comum e colocada ao serviço da 
humanidade e da natureza.

15. Ayogu, M.D. 2019. Comércio Internacional e Fuga de Capital da África: Desafios para a Governação. Documento de Trabalho #501, Instituto 
de Investigação de Economia Política.

“Os investimentos em energias renováveis seguem cada vez mais a 
lógica das economias de escala, o que significa que são grandes e 

requerem quantidades significativas de capital para se estabelecerem,  
privilegiando assim aqueles que já dispõem de recursos.” 
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Dados os desafios sociais e económicos de 
África, o Plano de Acção deve, assim, ter uma 
noção mais profunda da transição justa que 
enquadra e orienta a transição energética, 
e à qual o sector privado é levado a servir 
através de regulamentação apropriada. 
Noutras palavras, uma transição justa não 
deve limitar-se apenas a uma transição 
técnica no sistema energético, mas é uma 
transição social mais ampla, sistémica, 
que precisa de estar enraizada em lógicas 
de bem-estar indígenas e centradas na 
comunidade, apoiando múltiplas formas 
de propriedade sobre sistemas de energia 
renovável, múltiplas formas de trabalho, 
decomodificação das necessárias para 
reproduzir a vida (saúde, transportes públicos, 
educação, alimentação), e aprofundando a 
democracia. Assegurar que isto aconteça – que 
as energias renováveis sejam implementadas 
de forma socialmente controlada e benéfica 
– para criar empregos limpos e comunidades 
vibrantes, requer também enfrentar os 
desafios nos sistemas de educação, para 
também construir as capacidades necessárias 
para as pessoas dirigirem os seus sistemas de 
energia renovável. Por outras palavras, para 
alcançar uma transição energética baseada 
na justiça, inclusão e democracia significa 

que tal transição deve ser muito mais do 
que simplesmente uma questão de atrair 
investimentos de mercado.

Biodiversidade e soluções baseadas 
na natureza

Esta área prioritária abrange um leque 
de intervenções destinadas a proteger e 
restaurar a biodiversidade. Para o efeito, 
promove soluções baseadas na natureza 
(NbS), a contabilidade do capital natural e 
a valorização dos serviços ecossistémicos, a 
economia azul, o ecoturismo e o alinhamento 
de objectivos com a Convenção sobre a 
Diversidade Biológica (CDB). Não considera 
plenamente os impulsionadores da perda da 
biodiversidade, e coloca a biodiversidade em 
grande parte em termos de soluções para as 
alterações climáticas sob a forma de NbS. 

Embora o reconhecimento da importância 
da conservação da biodiversidade seja 
importante, a centralização do NbS como 
o enquadramento é preocupante. Como 
a ACB e a Rede do Terceiro Mundo (TWN) 
salientaram,16 NbS é um termo amplamente 
utilizado mas vagamente definido. Significa 
uma série de coisas para diferentes pessoas, 

16. Stabinsky, D. 2020. “Soluções baseadas na natureza ou seduções baseadas na natureza? Desembrulhar o mito perigoso de que as 
soluções baseadas na natureza podem mitigar suficientemente as alterações climáticas”. Rede do Terceiro Mundo (TWN) e Centro Africa-
no para a Biodiversidade (ACB). Disponível em https://www.acbio.org.za/nature-based-solutions-or-nature-based-seductions

Crédito fotográfico: SanderMeertinsPhotography : Shutterstock.com
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incluindo acções e abordagens positivas, 
tais como a agro-ecologia e a restauração 
dos ecossistemas. Mas um grupo de actores 
está a utilizar o termo para impulsionar 
uma agenda específica relacionada com a 
biodiversidade e as alterações climáticas.  Em 
particular, as empresas de combustíveis fósseis 
e de agro-negócios estão a utilizá-lo para 
compensar a sua contínua venda e utilização 
de combustíveis fósseis.17 O NbS não pode 
ser utilizado como um meio simplesmente 
para abrir as paisagens e ecologias africanas, 
das quais dependem centenas de milhões 
de pessoas, às empresas transnacionais 
para afirmarem que estão a avançar com 
soluções para as alterações climáticas, 
em vez de reduzirem as suas emissões. 

Ademais, embora os ecossistemas naturais 
e agrícolas possam desempenhar um papel 
no sequestro de carbono, não são, por si só, 
soluções a longo prazo para as alterações 
climáticas. Por outras palavras, a protecção 
da biodiversidade não deve estar apenas 
relacionada com as alterações climáticas. 
Deve haver uma exigência muito clara de 
que o mundo inteiro pare a queima de 
combustíveis fósseis, tal como exigido pela 
ciência climática.18 Deve ser assegurado 
que as ecologias e as pessoas africanas não 
se tornem um campo de jogos de relações 
públicas (RP) para as empresas transnacionais 
e governos ricos reclamarem soluções para as 
alterações climáticas, mas que simplesmente 
lhes permitam continuar a emitir, ao mesmo 

tempo que desapossam potencialmente 
os africanos das suas ecologias, para 
darem espaço às suas falsas soluções.

O Plano de Acção também promove o 
objectivo de alcançar 30% de áreas terrestres 
e oceânicas protegidas até 2030 (o objectivo 
30x30). Mas advertimos a UA sobre a 
promoção acrítica deste objectivo. A meta 
foi promovida nas discussões internacionais 
sobre biodiversidade por uma conspiração 
de grupos conservacionistas do Norte e 
representantes da indústria, para duplicar a 
dimensão das áreas protegidas, uma intenção 
também descrita como o Half-Earth Project 
(Projecto Meia-Terra), e para aumentar as áreas 
terrestres de biodiversidade intacta para 30% 
da terra até ao ano 2030, sob o seu controlo, 
como parte da matriz das áreas protegidas. 

As preocupações sobre a reprodução de 
modelos de conservação excludentes têm 
sido amplamente levantadas em resposta. 
Estes tipos de intervenções são tipicamente 
desprovidos da presença humana, e podem 
ser véus atrás dos quais a destruição ecológica 
continua, ao mesmo tempo que desapropriam 
ainda mais os pequenos agricultores e 
as comunidades que dependem dessa 
biodiversidade para a sua sobrevivência. 
Vozes africanas têm transmitido abordagens 
mais progressistas à protecção e utilização 
sustentável da biodiversidade, tal como 
num artigo recentemente publicado na 
revista Science19.  Estas proporcionam 

“O NbS não pode ser utilizado como um meio simplesmente para abrir as 
paisagens e ecologias africanas, das quais dependem centenas de milhões de 
pessoas, às empresas transnacionais para afirmarem que estão a avançar com 

soluções para as alterações climáticas, em vez de reduzirem as suas emissões.”

17. Idem.
18. Veja o último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/.
19. Veja https://science.sciencemag.org/content/373/6556/746
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abordagens baseadas em direitos e 
centradas na equidade para a protecção e 
utilização sustentável da biodiversidade.

Nas formulações actuais sobre biodiversidade 
no Plano de Acção, tanto a linguagem 
utilizada como a imprecisão abrem o espaço 
para a captura corporativa para avançar com 
falsas soluções. As concepções relacionadas 
com a biodiversidade requerem, portanto, 
um alargamento e um aprofundamento. 
Por exemplo, a linguagem de vincular o 
NbS às compensações da biodiversidade 
é perigosa. A extensão da nossa actual 
catástrofe ecológica é muito mais do que 
compensatória. Em termos mais gerais, como 
mencionado na discussão sobre o comércio 
de carbono acima referida, em vez de uma 
forma de reduzir as emissões de carbono e 
a destruição da biodiversidade, as empresas 
vêem simplesmente as compensações como 
um mecanismo que lhes permite continuar 
a poluir, enquanto transferem o fardo para 
outro lado – o que, no caso das emissões, tem 
sido chamado “colonialismo do carbono”.20   

Consequentemente, embora os métodos 
de mitigação e adaptação baseados nos 
ecossistemas sejam altamente benéficos e 
necessários para que os meios de subsistência 
africanos resistam às mudanças e choques 
previsíveis relacionados com o clima, 
as abordagens associadas ao NbS não 
consideram a estreita relação entre as pessoas 
e a natureza, nem a necessidade de centralizar 
os povos indígenas e as comunidades locais, 
incluindo os pequenos agricultores e as 
comunidades agrícolas, como os conservadores 
mais eficazes da biodiversidade e dos 
ecossistemas. Contudo, também não se trata 
apenas do papel que as comunidades locais 
desempenham de uma base instrumental, 
mas também da necessidade de reconhecer 

como as relações recíprocas com a terra e as 
ecologias também sustentam as relações 
recíprocas entre as pessoas. Por conseguinte, 
manter intactos os ecossistemas também 
implica manter as sociedades unidas. 
Perturbar as relações ecológicas e, portanto, 
as relações sociais também são perturbadas.

Na essência, portanto, as práticas até agora 
associadas ao NbS levam à mercantilização 
da natureza. A ênfase na compensação 
da biodiversidade, na valorização dos 
ecossistemas e no pagamento de serviços 
ecossistémicos fazem parte da mercantilização 
da natureza, e lançam as bases para soluções 
falsas. A avaliação dos ecossistemas, por 
exemplo, é uma inclinação escorregadia 
para proteger a natureza, e reduz a natureza 
simplesmente a um cálculo económico 
– o preço da natureza. Há simplesmente 
demasiados problemas com a fixação de 
preços da natureza para se poder delinear 
aqui na íntegra. Mas em suma, no seu mais 
básico, tentar colocar um preço na natureza 
é completamente aleatório – equivale 
a pouco mais do que “disparates”.21   

Além disso, é apenas mais uma forma de 
financiar a natureza, incorporando-a assim 
ainda mais na própria força que conduz 
à sua destruição, ao mesmo tempo que 
viola os direitos dos povos indígenas e da 
natureza, tratando-a simplesmente como 
uma mercadoria e não como algo central 
para as formas de ser e para as perspectivas 
culturais e religiosas. Mais fundamentalmente, 
existem múltiplas formas pelas quais a 
natureza é valorizada pelo homem para 
além de um cálculo económico, em termos 
de valores culturais, espirituais, sociais, 
morais e estéticos. Mas mesmo aqui não 
devemos apenas valorizar a natureza através 
dos humanos, mas aceitar simplesmente o 

“Perturbar as relações ecológicas e, portanto, as 
relações sociais também são perturbadas.”

20. Stabinsky, p. 3.
21. https://www.theguardian.com/environment/georgemonbiot/2014/jul/24/price-nature-neoliberal-capital-road-ruin
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direito dos ecossistemas a existir e florescer 
em e de si próprios. Os ecossistemas 
devem ser protegidos para o seu próprio 
bem, e para o bem do planeta, e não de 
acordo com avaliações econométricas.

Em alguns aspectos, esta secção do Plano 
de Acção baseia-se na prática e experiência 
africanas. Por exemplo, afirma que “há 
uma necessidade de construir sobre as 
experiências e práticas das estruturas 
de cooperação regional, e de elaborar 
estratégias de integração e participação de 
plataformas regionais formais e informais 
nos processos pós-2020 em matéria de 
biodiversidade”.22 Contudo, tal como discutido, 
o enquadramento destes processos e práticas 
é importante, e reflecte actualmente conceitos 
distorcidos concebidos por cientistas do 
Norte, governos, corporações e grupos de 
conservação mainstream, como a economia 
da biodiversidade, NbS e avaliação de 
ecossistemas. A protecção da biodiversidade (e 
utilização sustentável) no continente deve ser 
impulsionada por vozes africanas, nas quais 
a biodiversidade é considerada em relação 
a múltiplas considerações sociais, culturais 
e baseadas na justiça interligadas. Mas as 
soluções avançadas por estas vozes africanas 
vindas de baixo não deveriam ser apenas sobre 
a conservação da biodiversidade no continente 
africano que coexiste internacionalmente 
com as falsas soluções ocidentais de NBS, 
avaliação de ecossistemas, 30x30, etc. As 
soluções africanas progressivas também 
devem ser afirmadas internacionalmente, 

através de fóruns como as negociações da 
CDB, concebidas como contribuição e dom 
de África para a humanidade e a Terra, para 
soluções genuínas, ecológicas e centradas 
nas pessoas, que forneçam um quadro para 
a recuperação e florescimento planetário.23  

As formas como as falsas soluções promovidas 
no Plano de Acção reflectem padrões de poder 
económico continuado e de subordinação na 
economia global e o controlo hegemónico 
sobre o discurso, a ciência e as soluções, 
colocam questões mais profundas à UA. 
Será que a UA deseja que os africanos 
participem voluntariamente neste jogo 
colonial como parceiros bem-comportados 
e subservientes, ou será que a UA fará frente 
a estas corporações do ponto de vista da 
dignidade, poder e agência africanas para 
estabelecer os termos do compromisso 
fundamentados em diferentes formas de 
valorização, soluções locais e democracia? 

No interesse dos pequenos agricultores 
africanos que reproduzem o património 
agrícola africano através da semente, 
dos povos indígenas que dependem e 
protegem os ecossistemas, e dos pobres 
urbanos que dependem da produção rural 
e dos ecossistemas e de espaços urbanos 
saudáveis, irá a UA à COP15 da CDB e promover 
posições que impeçam as corporações de 
continuarem com os seus destroços do 
planeta? E utilizará este Plano de Acção 
para promover a implementação de uma 
política adequada em todo o continente 

“Os ecossistemas devem ser protegidos para o seu  
próprio bem, e para o bem do planeta, e não de acordo  

com avaliações econométricas.”

22. p. 17.
23. Veja https://science.sciencemag.org/content/373/6556/746
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africano, a fim de pôr esta posição em prática 
e impedir que essas corporações utilizem 
a África como um recreio para a sua súbita 
pilhagem das nossas economias e ecologias?

Agricultura Resiliente ao Clima

Em comparação com muitos sistemas 
agrícolas do Norte, África encontra-se numa 
posição única: apesar das condições difíceis, a 
maior parte dos alimentos africanos continua 
a ser produzida por pequenos agricultores 
(especialmente mulheres), e por causa 
deles a biodiversidade agrícola através de 
sistemas de sementes geridas por agricultores 
permanece em grande parte intacta. 
Assim, os pequenos agricultores obtêm 
90% das suas sementes das suas próprias 
economias, parentes, vizinhos e mercados 
locais, e apenas menos de 10% do sector das 
sementes comerciais.24 Esta biodiversidade 
é fundamental para o funcionamento dos 

ecossistemas, especialmente no contexto 
das alterações climáticas. Esta biodiversidade 
na exploração, e o acesso a múltiplas raças 
de terra localmente adaptadas de várias 
espécies de culturas, é também crucial para a 
capacidade dos agricultores, e das sociedades, 
de se adaptarem às condições inevitáveis a 
serem vivenciadas como resultado da crise 
climática. Uma tal dotação precisa, portanto, 
de ser plenamente reconhecida, apoiada e 
reforçada, em vez de ser ignorada. Os sistemas 
de sementes geridos pelos agricultores 
não são apenas um aspecto marginal, mas 
uma base central de sistemas alimentares 
verdadeiramente sustentáveis e justos. 

Isto tem sido reconhecido em alguns casos, 
tais como em casos pós-catástrofe ligados 
às alterações climáticas. De 2019 a Fevereiro 
de 2020, o Tratado Internacional Vegetal 
da Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e Agricultura (FAO) está a apoiar 

24. McGuire, S. e Sperling, L. 2016. “Sistemas de sementes usados por pequenos agricultores”, Food Security, 8:1, 179-195 pp.179-195

Crédito fotográfico: Gilles Paire : Shutterstock.com
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o desenvolvimento de estratégias e planos 
de resposta a emergências, a nível regional e 
nacional, que integram a protecção, reforço e 
reconstrução dos sistemas locais de sementes. 
Isto assegurará uma melhor preparação dos 
governos e comunidades no caso de futuras 
catástrofes, que ocorram regularmente na 
região. Com o apoio do governo alemão, a 
FAO está a trabalhar com governos, bancos 
de sementes e agricultores para reconstruir 
sistemas de sementes, através de um projecto 
intitulado: “Fundações para a reconstrução 
de sistemas de sementes pós-Ciclone Idai: 
Zimbabué, Moçambique e Malawi”. Este 
projecto surgiu como resultado da perda de 
reservas locais de sementes e culturas que 
estavam prontas para colheita por parte dos 
agricultores, durante dois ciclones. O projecto 
trabalhou com as comunidades afectadas para 
identificar, regenerar e devolver as variedades 
locais e perdidas para utilização futura e 
salvaguarda a nível comunitário.25 Projectos 
como estes fornecem exemplos importantes 
de pontos de partida para a forma como os 
sistemas alimentares devem ser apoiados 
(incluindo financeiramente) no contexto das 
alterações climáticas, fundamentados em 
sementes locais, biodiversidade e necessidades 
dos agricultores. Estes são os tipos de 
“investimentos” que devem ser feitos.

O Plano de Acção reconhece a importância 
da agricultura e do desenvolvimento rural 
para abordar  pobreza e alterações climáticas, 

mas infelizmente a sua concepção do 
problema e das soluções é relativamente 
pouco imaginativa e não entretém o tipo de 
abordagens acima descritas. Em primeira 
instância, não reconhece que a transformação 
fundamental dos sistemas alimentares 
industriais é um pré-requisito não negociável 
para a sobrevivência humana neste planeta. 
Isto porque os sistemas alimentares 
industriais são a maior fonte tanto de 
emissões causadoras de alterações climáticas 
como de perda de biodiversidade. Reconhecer 
isto significa reconhecer que o sistema 
alimentar industrial ocidental e globalizado 
não pode ser a aspiração subjacente à 
transformação dos sistemas alimentares 
africanos no contexto de crise ecológica.

Em vez disso, a concepção de soluções do Plano 
de Acção reflecte, em certa medida, o consenso 
de desenvolvimento global, centrado no 
mercado. A este respeito, repete o mantra da 
necessidade de obter melhores variedades de 
sementes para os agricultores e uma melhor 
integração com as cadeias de abastecimento, 
de modo a melhorar a rentabilidade como 
motor da transformação agrícola. Não se 
entretém com o facto de serem os sistemas 
de sementes geridas pelos agricultores que 
constituem actualmente a base dos sistemas 
alimentares africanos e através dos quais 
a biodiversidade agrícola do continente é 
protegida e reproduzida. Tendo isto em conta, 
é fundamental para qualquer recuperação 

“Reconhecer isto significa reconhecer que o sistema  
alimentar industrial ocidental e globalizado não pode ser a 

aspiração subjacente à transformação dos sistemas alimentares 
africanos no contexto de crise ecológica.”

25. Consulte http://www.fao.org/3/cb3735en/cb3735en.pdf



20    O PLANO DE R ECU PERAÇÃO VER DE DA UA 

verde a necessidade de reconhecer e fazer 
avançar os direitos dos agricultores (os direitos 
dos agricultores de poupar, trocar e vender 
as suas sementes) através de regimes legais 
discretos, com o apoio financeiro, técnico e 
político associado. Um tal regime de direitos 
dos agricultores deve assentar nos direitos 
humanos (à alimentação, água, terra, justiça de 
género e participação democrática) como peça 
central de sistemas alimentares socialmente 
equitativos e ecologicamente justos. 

Do mesmo modo, a promoção de sementes 
melhoradas está ligada à difusão das leis da 
UPOV de 1991 no continente, que concede a um 
pequeno grupo de empresas transnacionais os 
meios para apropriar e controlar as sementes, 
sem ter em conta as relações socioculturais 
históricas das pessoas e comunidades com as 
sementes. Não só os pequenos agricultores, 
produtores e pescadores alimentam a maior 
parte do mundo, mas também as mulheres 
em particular são as principais guardiãs das 
sementes e da vida. Muitas vezes existindo 
em circunstâncias já precárias, o peso do 
patriarcado e da subordinação económica, 
a UPOV acrescenta ainda mais ao seu fardo, 
criminalizando as suas práticas. Para além 
de servir interesses corporativos, a UPOV 
é, portanto, anti-mulheres. Para os pobres 
que vivem à margem das zonas urbanas, 
bem como nas zonas rurais, são mais 
frequentemente as mulheres em África 
que carregam o fardo dos cuidados para 
as suas famílias, tais como o fornecimento 
de alimentos. Isto mostra que a semente é 
mais do que um acto de agricultura; está 
inserida nas relações sociais de cuidado 
e solidariedade. A UPOV é portanto um 
ataque directo aos cuidados, solidariedade, 
comunidade, e à capacidade das pessoas de 
trabalharem em conjunto e solidariamente, 
o que é absolutamente crítico para enfrentar 
a crise climática. O Plano de Acção deve, 
portanto, não só promover cegamente 
sementes melhoradas, mas também promover 
activamente os direitos dos agricultores.

A este respeito, os direitos dos agricultores 
não podem ser separados dos sistemas 
de produção de alimentos baseados na 

agro-ecologia. Apesar do reconhecimento 
global de que a agro-ecologia é uma base 
fundamental dos sistemas alimentares 
sustentáveis agora e no futuro, o Plano 
de Acção nem sequer o menciona. Em vez 
disso, utiliza a terminologia de “agricultura 
resiliente ao clima”, na qual toda uma gama de 
soluções, incluindo falsas como a agricultura 
inteligente do ponto de vista climático, pode 
ser integrada. Temos de esclarecer que a 
agro-ecologia e a agricultura inteligente do 
clima são duas coisas muito diferentes. A 
primeira baseia-se em ciclos regenerativos da 
natureza como base de produção, utilização 
mínima de insumos externos, combinação 
de conhecimentos dos agricultores 
autóctones/ pequenos agricultores e ciência 
mais ampla, e apenas relações sociais. 

Esta última, contudo, é simplesmente uma 
abordagem técnica à agricultura que assenta 
na melhoria da utilização de fertilizantes, 
pesticidas e biotecnologias externos 
(empresariais); e numa maior penetração da 
digitalização, que visa a entrega de terras, 
sementes e práticas agrícolas nas mãos das 
empresas através do controlo de dados.26  
Por conseguinte, enquadra-se no modelo de 
agricultura da Revolução Verde, que não tem 
lugar num Plano de Acção de Recuperação 
Verde. A agricultura da Revolução Verde 
assenta na utilização de fertilizantes, que 
destrói a biodiversidade, não só na terra 
onde é aplicada, mas também nos sistemas 
hídricos, em resultado do escorrimento. 
Além disso, dada a discussão acima referida 
sobre sistemas de sementes comerciais, 
assenta na homogeneização e destruição da 
biodiversidade, em vez do seu fortalecimento. 

No que diz respeito à integração da agricultura 
nas cadeias de abastecimento, não é claro 
quais as cadeias de abastecimento, mas 
assume-se cadeias de abastecimento 
dominantes. A formulação vaga reflecte 
também como as referências às cadeias 
de abastecimento como meio de 
desenvolvimento agrícola reflectem 
frequentemente uma aspiração amplamente 
repetida em vez de uma abordagem baseada 
em provas com o máximo benefício social. 

26. https://www.etcgroup.org/content/hijacking-food-systems-technofix-takeover-fss
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Muitas provas evidenciam como as cadeias 
de abastecimento alimentar dominantes 
(frequentemente controladas por empresas) 
tendem a favorecer actores mais poderosos 
e maiores, tendo um efeito de exclusão sobre 
a maioria dos pequenos agricultores. Isto 
alimenta potencialmente uma tendência 
global mais ampla observada no Sul por vários 
analistas, da probabilidade de uma maior 
precariedade das populações rurais e urbanas, 
em vez de uma incorporação e benefício social 
generalizados.27 Estas são também tendências 
identificadas noutras partes de África, como 
na pesquisa da ACB sobre a experiência da 
Etiópia.28 Além disso, estas longas cadeias 
de abastecimento são fontes fundamentais 
de emissões de carbono; a localização dos 
sistemas alimentares, na medida do possível, 
é, portanto, um pré-requisito para enfrentar 
a crise climática. Assim, é necessário um 
interrogatório muito mais profundo sobre que 
tipos de cadeias de abastecimento podem 
apoiar os sistemas alimentares dentro dos 
parâmetros que a crise climática e ecológica 
coloca, e o da justiça social, que aponta para 
economias solidárias mais desagregadas 
e localizadas que constroem a máxima 
inclusão social e económica, reforçando 
ao mesmo tempo a biodiversidade. 

Finalmente, tal como com as outras secções, 
em termos de financiamento da resiliência 

climática da agricultura, o Plano de Acção 
assume o alinhamento da agricultura 
africana com a arquitectura de financiamento 
global, através de investimentos de impacto, 
financiamento misto, e integração de práticas 
agrícolas resistentes ao clima nas operações 
das instituições financeiras. Isto não considera 
como a arquitectura financeira existente irá 
distorcer mais provavelmente as tentativas 
de alinhamento da agricultura com a mesma. 
Este já é o caso da maioria dos projectos 
agrícolas de grande escala no continente, 
impulsionados pelo investimento financeiro, 
que mais frequentemente desapropriam 
comunidades das suas terras e recursos, 
produzem alimentos principalmente para o 
mercado global, e têm um impacto negativo 
nas ecologias locais e na biodiversidade, 
prejudicando assim as aspirações de uma 
Recuperação Verde para além de um nome.

Cidades Verdes e Resilientes

A principal questão aqui focada é o 
planeamento da água e saneamento, 
enquanto algumas referências são feitas a 
espaços verdes urbanos, segurança alimentar, e 
assim por diante. O nosso principal comentário 
aqui é que deveria haver uma abordagem 
muito mais holística do planeamento urbano 
no contexto das alterações climáticas e da 
protecção da biodiversidade. Além disso, o 

“Muitas provas evidenciam como as cadeias de abastecimento 
alimentar dominantes (frequentemente controladas por empresas) 

tendem a favorecer actores mais poderosos e maiores, tendo um 
efeito de exclusão sobre a maioria dos pequenos agricultores.”

27. Amin, S. 2011. Prefácio: Soberania Alimentar: Uma Luta pela Convergência na Diversidade. In Holt-Giménez, E. (ed.) Food Movements 
Unite! Estratégias para transformar nossos sistemas alimentares. Oakland, CA: Food First Books; Bernstein, H. 2006. Existe uma Questão 
Agrária no Século 21? Canadian Journal of Development Studies 27 (4), pp. 449-460.

28. https://www.acbio.org.za/violence-agrarian-extractivism-ethiopia
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planeamento urbano deve também estar 
ligado a uma abordagem mais ampla de “terra 
partilhada” que se liga nos espaços urbanos 
a uma maior protecção da biodiversidade e 
planeamento de restauro, tal como delineado 
por conservadores africanos progressistas no 
seu artigo Science.29  

Mas existe também aqui uma questão 
mais significativa relativa às ligações rural-
urbana, que o Plano de Acção não considera, 
embora seja crítica. Este é o impulsionador do 
crescimento das cidades africanas, que são, 
em grande medida, ecológicas, e também os 
efeitos ecológicos das cidades em crescimento. 
Parte da realização de cidades sustentáveis 
não é assumir o seu crescimento sem fim, e 
abordar a razão pela qual tantas pessoas estão 
a fluir para as cidades, levando ao crescimento, 
não simplesmente de cidades, mas de mega-
favelas.30 O planeamento urbano ecológico 
deve, naturalmente, inspirar-se e apoiar 
os modos existentes de organização das 
pessoas e as economias que elas elaboram 
para sobreviver nas áreas urbanas. Mas ao 
mesmo tempo, dadas as condições em muitas 
cidades em crescimento no Sul global, muitas 

pessoas não só são atraídas pelo conforto 
e sustentabilidade que oferecem, como são 
forçadas a deslocar-se pela marginalização das 
zonas rurais de onde provêm.

Dadas as condições em muitas cidades em 
crescimento no Sul global, a maioria das 
pessoas não são atraídas pelo conforto e 
sustentabilidade que oferecem, mas são 
forçadas a deslocar-se pela marginalização das 
zonas rurais de onde provêm. Considerando 
muitas cidades africanas nesta perspectiva – o 
que leva as pessoas a deslocarem-se para elas 
e as condições em que vivem – levanta sérias 
questões sobre se tais cidades podem alcançar 
a sustentabilidade prevista no Plano de Acção, 
sem repensar e agir sobre as relações mais 
amplas que determinam o futuro das cidades 
africanas. O crescimento de muitas cidades 
africanas está também a criar grandes danos 
ecológicos, tais como a destruição de mangais 
e costas, estando muitas delas expostas 
à subida dos mares ligada às alterações 
climáticas. Por conseguinte, é necessário tratar 
de questões muito mais fundamentais no 
Plano de Acção, no que diz respeito às cidades.

29. https://science.sciencemag.org/content/373/6556/746
30. Davis, M. 2006. Planet of Slums. London: Verso
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Reflexões 
Finais
O Plano de Recuperação Verde da UA oferece 
uma tentativa bem-vinda de alinhar os 
esforços em todo o continente em torno de 
uma abordagem à recuperação económica 
que responda aos desafios colocados 
pelas alterações climáticas e pela perda de 
biodiversidade. Contudo, embora aponte 
para uma série de intervenções e questões 
importantes a enfrentar, ainda deixa muito 
a desejar em termos de transformações 
mais fundamentais necessárias para criar as 
condições necessárias para que o continente 
floresça ecológica e socialmente.

Uma destas condições necessárias é em torno 
das relações políticas. A falta de vozes, ou de 
concepção de agência de baixo, é reveladora. 
Muito é concebido em termos tecnocráticos, 
como parcerias entre governos africanos e 
governos do Norte, doadores e agências. Os 
mecanismos para assegurar que tudo isto 
seja informado e feito através de deliberações 
e práticas democráticas profundas estão 
ausentes.

A este respeito, o Plano de Acção e as múltiplas 
iniciativas que associa com o apoio de ênfase 
de fora do continente, ou de governos de fora, 
como no caso da colocação de conselheiros 
económicos nos governos, como parte da 
Parceria CND. Isto não aborda o problema da 
capacidade do Estado em África, nem aprecia 

suficientemente a agência e as soluções 
locais. A implementação do Plano de Acção 
precisa de se precaver contra cair na tutela e 
orientação ocidental. A cooperação e parceria 
global é importante, mas tal parceria deve ser 
igual, com base na riqueza de pensamento e 
soluções que a África, e os povos africanos, têm 
a oferecer aos seus próprios problemas.

Isto também significa repensar modelos de 
desenvolvimento e bem-estar, o que o Plano 
de Acção não faz, mas em grande medida 
toma como certas concepções dominantes 
de desenvolvimento. A situação COVID não 
deve ser vista apenas como uma oportunidade 
de recuperação económica, mas como uma 
oportunidade de repensar fundamentalmente 
as formas de desenvolvimento baseadas 
no capitalismo neoliberal que sustentaram 
essencialmente a actual pandemia, através das 
clivagens ecológicas e sociais que ela provoca. 

A abordagem de pandemias, degradação 
florestal, desflorestação e alterações 
climáticas no continente não pode ser 
desvinculada da construção de economias, 
sistemas alimentares e integridade ecológica, 
alicerçada nas necessidades combinadas da 
natureza e das pessoas, particularmente dos 
pequenos agricultores, e no papel crucial que 
a biodiversidade agrícola desempenha a este 
respeito. No entanto, para criar o espaço para 
estas alternativas, são necessárias estratégias 
para fazer recuar, rejeitar e proibir a lógica 
ecocida da mercantilização, da financeirização 
e do extractivismo como forças motrizes das 
fortunas e destinos humanos e ecológicos. A 
libertação humana e ecológica do continente 
exige nada menos do que isso.


