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A entrada em vigor do Acordo no Dia da Terra de 2021, após ter sido ratificado
por metade dos seus 24 países signatários, é motivo de celebração. É uma
conquista histórica para a democracia ambiental, tanto a nível regional como
global, fornecendo um quadro comum para enfrentar a tripla crise planetária –
a perda de biodiversidade, as alterações climáticas e a poluição – por meio de
melhorias na governança e uma maior transparência. 

Após a adoção da Resolução 48/13 do Conselho de Direitos Humanos das
Nações Unidas, que afirma que um ambiente limpo, saudável e sustentável é
um direito humano básico, bem como o lançamento do Chamado Global à
Ação do Secretário-Geral da ONU em prol dos Direitos Humanos, o
reconhecimento dos direitos humanos como algo central para lidar com as
questões mais urgentes do mundo continuou a aumentar na América Latina,
no Caribe e em outros lugares. No entanto, ainda são necessárias mais ações,
uma maior coordenação e compromissos mais concretos para estabelecer leis
e políticas que regulem, promovam e implementem na prática esses direitos
humanos básicos. 

Para catalisar a ação para implementar o Acordo de Escazú, em sinergia com
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e os Acordos Ambientais
Multilaterais relacionados à biodiversidade, o Programa de Governança
Ambiental, em parceria com o Instituto Nórdico de Estudos Latino-Americanos
da Universidade de Estocolmo e o PNUD na América Latina e no Caribe,
convocou uma Série de Diálogos chamada “O Acordo de Escazú, Direitos
Humanos e Ecossistemas Saudáveis”. Essa Série de Diálogos foi copatrocinada
pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, pelo
Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos (Direitos Humanos
da ONU) e pela Aliança Global de Instituições Nacionais de Direitos Humanos
(GANHRI), como parte de uma parceria mais ampla relativa ao Chamado
Global à Ação do Secretário Geral da ONU em prol dos Direitos Humanos. 
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sobre Acesso à Informação, Participação Pública e
Justiça em Questões Ambientais na América Latina e no
Caribe (Acordo de Escazú) tornou-se o primeiro acordo
no mundo a prescrever proteção legal para os
defensores de direitos humanos ambientais e o primeiro
acordo regional na América Latina e no Caribe (ALC)
focado em direitos ambientais e humanos. 
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https://undocs.org/A/HRC/RES/48/13
https://www.un.org/en/content/action-for-human-rights/index.shtml
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https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-02-24/secretary-generals-remarks-the-un-human-rights-council-%E2%80%9Cthe-highest-aspiration-call-action-for-human-rights-delivered-scroll-down-for-all-english
https://www.cepal.org/en/publications/43583-regional-agreement-access-information-public-participation-and-justice
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43611/S1800493_pt.pdf


Inclusão 

Assinar e Ratificar

Facilitatores-Chave

Educação, treinamento e conscientização
pública são os principais facilitadores de
sucesso do Acordo de Escazú. Um modelo
de aprendizagem ascendente e a partilha
de conhecimentos são essenciais para
uma compreensão mais profunda da
aplicação do Acordo.

Quatro principais percepções de alto nível emergiram da Série de Diálogos:

A Série de Diálogos consistiu em três sessões online. As sessões focaram na
importância do Acordo de Escazú, em pontos de entrada estratégicos e
ferramentas para implementar o acordo, em sinergia com os compromissos
globais e em formas de promover um melhor entendimento entre os atores
estatais e as agências da ONU sobre o conteúdo e as estratégias para implementar
o Acordo de Escazú. As sessões online foram realizadas nos dias 18,19 e 27 de
outubro, em inglês, espanhol e português. Elas atraíram 498 inscritos, 257 dos
quais compareceram às sessões. Os participantes representaram principalmente a
América Latina e o Caribe (82,7%), a Europa Ocidental e a América do Norte (9,2%),
a África (4,5%) e a região da Ásia-Pacífico (1,5%). A maioria dos participantes eram
membros da sociedade civil (38%), do setor público (23,4%), de organizações
multilaterais (15,4%) e de instituições de ensino superior e pesquisa (15,4%).

Este relatório apresenta um resumo das principais conclusões da Série de Diálogos. 
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Quanto mais países da América
Latina e do Caribe assinarem e
ratificarem o Acordo de Escazú, maior
será a probabilidade de o Acordo
conseguir atingir os seus objetivos.
Por essa razão, os países que já
ratificaram o acordo precisam ter um
espaço de diálogo solidificado para
compartilhar lições aprendidas,
obstáculos e melhores práticas. 

Benefícios em Sinergia 

O Acordo de Escazú não é um teto, mas
sim um piso em que estamos no
momento – um ponto de partida e não
uma conquista final –, que pode levar a
inovações transformacionais não apenas
em relação aos objetivos do Acordo de
Escazú, mas também aos objetivos de
outros Acordos Ambientais Multilaterais
relacionados a ecossistemas saudáveis. 

É urgente garantir que a igualdade
de gênero, as perspectivas das
comunidades marginalizadas e a
perspectiva intergeracional sejam
integradas ao longo dos processos
de tomada de decisões. O primeiro
passo na implementação do acordo
é reconhecer as barreiras que as
partes interessadas e os detentores
de direitos enfrentam nos processos
de elaboração de políticas e tomada
de decisões.
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respostas

102

Em que país você trabalha?
A maioria dos entrevistados é proveniente da Colômbia (13,7%), México (10,6%),
Argentina (10,1%), Peru (9,1%), Brasil (9,1%) e Equador (8,6%).

países

22

Para orientar a Série de Diálogos, os participantes foram convidados a responder a uma
breve pesquisa anônima em inglês, espanhol ou português. A pesquisa gerou 102
respostas de indivíduos em 22 países. 

0% 5% 10% 15%

Colômbia 

México 

Argentina 

Peru 

Brasil 

Ecuador 

Em que tipo de organização você trabalha?
Os entrevistados representaram diversas origens profissionais, com a maioria
trabalhando na sociedade civil (38,2%) e em instituições estatais (24,5%), seguidas por
organizações multilaterais (15,7%), instituições de ensino superior e pesquisa (11,8%) e
setor privado (4,9%). 

0% 10% 20% 30% 40%

Sociedad civil 

Instituição estatal 

Organização multilateral 

Educação superior 

Empresa particular 
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Access to information 

Public participation 

Access to justice 

Are there sufficient laws and policies regarding
distinct access rights to enhance environmental
quality in the country where you work? 

0 2 4 6

Acesso à informação 

Participação pública 

Acesso à justiça 
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Qual é o principal desafio para atingir os
objetivos do Acordo de Escazú?

A maioria dos entrevistados (59,2%) relatou que o principal desafio para alcançar os
objetivos do Acordo de Escazú em seu país é a falta de implementação adequada da
legislação nacional referente a direitos de acesso. 27,6% dos entrevistados afirmaram que
o principal desafio é a falta de alinhamento da legislação nacional com o Acordo de
Escazú. Por último, 13,3% dos inquiridos responderam que a ausência de legislação
nacional em matéria de direitos de acesso constitui o principal obstáculo. 

Não há legislação relativa a direitos de acesso
no(s) país/países onde trabalho

Há legislação relativa a direitos de acesso no(s)
país/países onde trabalho, mas ela não está
alinhada aos padrões do Acordo de Escazú

Há legislação adequada relativa a direitos de
acesso no(s) país/países onde trabalho, mas ela
não é implementada adequadamente

Os entrevistados foram solicitados a classificar se, no país onde trabalham, existem leis e
políticas suficientes em relação a diferentes direitos de acesso para melhorar a qualidade
ambiental, usando uma escala de 0 (não suficiente) a 10 (totalmente suficiente).
Especificamente, tiveram a oportunidade de opinar sobre o acesso à informação, à
participação pública e o acesso à justiça. No contexto do acesso à informação, a resposta
média em toda a escala foi de 5,5, indicando que os entrevistados consideram que o nível
de acesso à informação não é suficiente, nem totalmente insuficiente. O grau de
participação pública recebeu uma classificação semelhante (5,3). Por fim, os participantes
destacaram a presença de leis e políticas relativas ao acesso à justiça como sendo 4,7 na
escala qualitativa de 0 a 10, o que aponta claramente para a necessidade de fortalecer os
três tipos de direitos de acesso para melhorar a qualidade ambiental. 

59.2%

13.2%

27.6%

0 5

Não é adequada Completamente
adequada

 
 
 

Existem leis e políticas adequadas sobre os direitos de
acesso à informação, participação e justiça para melhorar
a qualidade do meio ambiente no país onde você trabalha?
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Accurate, precise and detailed 

Trusted by everyone to be accurate 

Easy to obtain by all right-holders 

Easy to understand by everyone 

Made public timely enough 

Does access to information have the following
characteristics to enable the enhancement of
environmental quality?

0 1 2 3 4 5

Preciso e detalhado 

Todas as partes confiam que seja preciso 

Facilmente acessível a todas as partes interessadas 

É fácil de ser compreendido por todas as parters 

A informação é tornada pública em tempo útil 

Os entrevistados foram solicitados a caracterizar o processo de acesso à informação no país
onde trabalham, classificando suas opiniões em uma escala de 0 (discordo totalmente) a 10
(concordo totalmente). A classificação média das cinco características do acesso à
informação foi bastante baixa (4,3), com certas diferenças entre as distintas características: 

Exata, precisa e detalhada (resposta média de 4,9);

Confiada por todos por ser precisa (resposta média de 4,5); 

Fácil de obter por todos os detentores de direitos (resposta média de 4,3);

Fácil de entender por todos (resposta média de 4,1);

Tornada pública em tempo hábil (resposta média de 4,0). 

Por último, uma esmagadora maioria dos inquiridos indicou que a coordenação entre as
iniciativas lideradas pelo governo e as iniciativas lideradas por detentores de direitos
destinadas a enfrentar os desafios referentes a um meio ambiente saudável é
insuficiente, com uma classificação média de 4,3, usando a escala de 0 a 10.

Os participantes indicaram que há
insuficiente coordenação entre as

iniciativas do Estado e as iniciativas
dos titulares de direitos.4.3/10
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Discordo plenamente
 

Concordo plenamente

O acesso à informação tem as características a seguir
para permitir o avanço da qualidade ambiental?
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Inovações jurídicas
regionais do Acordo
de Escazú: Por que
elas importam para
as pessoas e a
natureza, e qual é o
próximo passo? 

A primeira parte desta sessão introduziu o cenário
para a Série de Diálogos, enfatizando as conexões
entre o Acordo de Escazú, os Acordos Ambientais
Multilaterais relacionados à biodiversidade e o Apelo
Global à Ação do Secretário-Geral da ONU em prol
dos direitos humanos. A parte da mesa-redonda
desta sessão discutiu lições aprendidas e boas
práticas nos países da América Latina e do Caribe em
relação à implementação do Acordo de Escazú. 

A discussão revelou sinergias entre o Acordo de
Escazú e estratégias de recuperação sustentável que
podem apoiar a consecução dos ODS. O foco foi
colocado em como a jurisprudência e as leis
nacionais, bem como os regulamentos e as políticas
nacionais existentes, podem apoiar a democracia
ambiental quando são fundamentados nas
realidades da região. Foram destacadas as
experiências do INDH (Instituto Nacional de Direitos
Humanos) no acompanhamento e no
aconselhamento da implementação nacional de
instrumentos internacionais e na "ligação" entre os
titulares de direitos e os responsáveis por deveres. 

A sessão foi realizada em 18 de outubro de 2021.
Gravações estão disponíveis em inglês, espanhol e
português.
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https://www.learningfornature.org/en/lessons/open-18-october-2021-opening-and-roundtable-1/
https://www.learningfornature.org/es/lessons/open-18-october-2021-opening-and-roundtable-1/
https://www.learningfornature.org/pt/lessons/open-18-october-2021-opening-and-roundtable-1/


Delineando o cenário
– por moderador 

Claudia Ituarte-Lima -
Universidade de
Estocolmo/Instituto
Raoul Wallenberg
(RWI)/ University of
British Columbia 

O Acordo de Escazú é uma inovação na democracia
participativa ambiental e uma ferramenta estratégica para
enfrentar a tríplice crise da perda de biodiversidade, das
mudanças climáticas e da poluição. Ao definir o conteúdo dos
direitos de acesso: o acesso à informação, à participação
pública e o acesso à justiça em questões ambientais, o tratado
fornece uma ferramenta estratégica para alcançar resultados
socioecológicos positivos e significativos. É um tratado jurídico
inovador porque reconhece tanto o direito a um ambiente
saudável como o desenvolvimento sustentável das gerações
presentes e futuras, e também reconhece explicitamente os
direitos dos defensores dos direitos humanos em questões
ambientais. 

Embora o Acordo de Escazú tenha sido negociado e adotado
por instituições governamentais, a participação da sociedade
civil também foi fundamental na sua elaboração e continuará
a ser crucial para a sua implementação. A abordagem
inovadora e embasada deste tratado regional fornece as lições
aprendidas e as ferramentas necessárias para catalisar a ação
em múltiplas escalas geográficas, tais como o avanço da
implementação do Chamado à Ação do Secretário-Geral das
Nações Unidas em prol dos Direitos Humanos, de 2020, e a
implementação dos compromissos da Convenção sobre
Diversidade Biológica, incluindo a conservação da diversidade
biológica, o uso sustentável de seus componentes e a partilha
justa e equitativa dos benefícios decorrentes da biodiversidade
e de ecossistemas saudáveis.
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A pandemia de COVID-19 está ligada a uma crise de exclusão e limitações em relação a
direitos de acesso. Em alguns contextos, a pandemia está exacerbando as desigualdades
existentes e ameaçando reverter décadas de progressos no combate à exclusão, à
discriminação e à violência institucional. As questões ambientais não estão isoladas dos
impactos da crise global de saúde. 
A crise atual também é uma crise de dinâmicas de poder inerentes e deficiências em termos
de governança, além de ser uma oportunidade para reconstruir relações frágeis entre
indivíduos e instituições. Por meio do desenvolvimento de uma narrativa comum sobre as
sinergias entre o Acordo de Escazú e os compromissos internacionais relativos a
ecossistemas saudáveis, poderíamos capacitar as partes interessadas para que redefinam os
contratos sociais existentes e as relações entre as pessoas e a natureza, criando mudanças
duradouras. 
Uma narrativa comum concisa e coordenada sobre direitos de acesso e compromissos
relativos a ecossistemas saudáveis defendidos por governos, titulares de direitos e
organizações da ONU poderia desempenhar um papel crítico na geração de apoio público
para a implementação do Acordo de Escazú, fortalecendo as próprias instituições que
protegem esses direitos. Para que uma narrativa comum seja bem-sucedida, o efeito
cumulativo das leis e das políticas que apoiam a justiça e a democracia ambientais terá que
ser reconhecido. 
Melhorar a confiança nas instituições locais contribuirá para fortalecer o acesso à informação
e à participação pública. 
A formação e a conscientização do público serão imperativas para garantir que o Acordo de
Escazú seja implementado com sucesso em contextos nacionais.

Quais são os principais elementos que devem ser incluídos numa narrativa
comum das organizações da ONU para apoiar a implementação do Acordo de
Escazú, em sinergia com os compromissos internacionais relativos a
ecossistemas saudáveis? 

- Jairo Acuña-Alfaro, Team Leader for
Latin America and the Caribbean's
Governance Team, United Nations

Development Programme

JAIRO ACUÑA-ALFARO
LÍDER DA EQUIPE DE GOVERNANÇA PARA AMÉRICA LATINA E CARIBE,
PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO 

0 9

“A justiça ambiental não
acontece no vácuo. Ela faz

parte de esforços amplos de
governança e depende de

como os governos,
instituições e cidadãos
entendem as questões

ambientais e a importância
de proteger, salvar e

salvaguardar os recursos
naturais.”

"
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- Jairo Acuña-Alfaro, Team Leader for
Latin America and the Caribbean's
Governance Team, United Nations

Development Programme

Há 53 projetos em andamento em 23 países da região que respondem a essas
prioridades ambientais fundamentais para proporcionar benefícios sociais e
financeiros e para atuar como uma ponte entre os direitos humanos e os direitos
ambientais. Esses projetos estão firmemente alinhados com os três objetivos
fundamentais da Convenção sobre Diversidade Biológica. 

Quando salvaguardas ambientais são aplicadas com sucesso, uma abordagem
participativa, que inclui diversos intervenientes, pode ser garantida ao longo da
concepção, implementação e monitoramento do projeto. Essa abordagem ajuda
a garantir que apenas os projetos considerados mais relevantes pelas
comunidades locais são implementados. Contribui também para fortalecer a
capacidade dos governos de proteger os direitos ambientais.  

A aplicação de salvaguardas ambientais e sociais nos projetos do PNUD
contribui direta e indiretamente para a implementação do Acordo de Escazú,
protegendo a participação, o envolvimento e o acesso à informação. 

Como o PNUD está apoiando a implementação do Acordo de
Escazú por meio de projetos de biodiversidade e ecossistemas na
América Latina e no Caribe?

SANTIAGO CARRIZOSA
CONSELHEIRO GLOBAL DO PNUD SOBRE BIODIVERSIDADE E
ECOSSISTEMAS PARA AMÉRICA LATINA E CARIBE 
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“Agora, mais do que nunca,
precisamos de toda a ajuda

possível para enfrentar a
quarta crise que a

humanidade e o planeta
enfrentam: a crise da
pandemia, a crise da
biodiversidade, a crise
climática e a crise da

poluição e dos resíduos. O
denominador comum entre

essas quatro crises somos
nós: a humanidade.” 
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Os mecanismos públicos utilizados ao longo dos processos de negociação
aumentaram a conscientização pública e a compreensão dos direitos
ambientais, bem como aumentaram a capacidade de a sociedade civil
dialogar com os governos. 

O Acordo 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), também
conhecido como Convenção dos Povos Indígenas e Tribais de 1989, é outro
instrumento fundamental por meio do qual benefícios sinérgicos para a
democracia ambiental podem ser alcançados. 

Olhando para o futuro, há esperança de que a recente dinâmica e ação levem
não só a mais iniciativas regionais fora da América Latina e do Caribe, mas
também a um pacto global para o meio ambiente. 

O Acordo de Escazú pode orientar outros países do mundo sobre o
desenvolvimento de instrumentos legais para melhor proteger a justiça
ambiental e lidar com os desafios enfrentados porpessoas e comunidades
cujos direitos humanos são violados, inclusive em relação aos efeitos das
mudanças climáticas.

Quais são os principais elementos que devem ser incluídos numa
narrativa comum das agências das Nações Unidas para apoiar a
implementação do Acordo de Escazú, em sinergia com os compromissos
internacionais relativos a ecossistemas saudáveis?

- Jairo Acuña-Alfaro, Team Leader for
Latin America and the Caribbean's
Governance Team, United Nations

Development Programme

XAVIER MENA
REPRESENTANTE REGIONAL ADJUNTO PARA A AMÉRICA DO SUL,
GABINETE DO ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS
DIREITOS HUMANOS
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“Por meio de sua abordagem
de direitos humanos, o Acordo

de Escazú cria obrigações
específicas para os governos

em relação à participação
pública, ao acesso à justiça e

ao acesso à informação,
servindo como uma

ferramenta normativa
inovadora para aumentar a

responsabilidade do governo.”

"
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Um longo histórico de compromissos internacionais contribuiu para o grande
valor do Acordo de Escazú. Entre os marcos e iniciativas que formam uma base
crítica para o Acordo de Escazú estão o Princípio 10 da Declaração do Rio de
1992, o Acordo 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a Convenção
sobre Diversidade Biológica, a Convenção sobre os Direitos da Criança e muitos
outros. 

A criação de tribunais e procuradorias especializados, que procuram elevar o
nível dos direitos humanos ambientais como resultado do Acordo de Escazú,
gerou fortes benefícios em termos do aumento do acesso à justiça ambiental.

Há necessidade de um maior reconhecimento formal da interconectividade 
 dos direitos humanos e ambientais pelos governos. 

É fundamental termos uma plataforma sustentada para melhorar a
comunicação, a coordenação e a participação entre o estado, a sociedade civil,
o setor privado e o setor público. 

 

Quais são os principais elementos que devem ser incluídos numa narrativa
comum das agências das Nações Unidas para apoiar a implementação do
Acordo de Escazú, em sinergia com os compromissos internacionais
relativos a ecossistemas saudáveis?

- Jairo Acuña-Alfaro, Team Leader for
Latin America and the Caribbean's
Governance Team, United Nations

Development Programme

MARIA CANDELA ZAFFIRO TACCHETTI
PNUMA PANAMÁ 
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“Agora é a hora de analisar e
investigar em conjunto como

vamos avançar para a
implementação do Acordo

de Escazú, respeitando todas
as legislações e constituições
nacionais que se referem ao

direito a um ambiente
saudável. Os estados

precisam trabalhar juntos de
maneira direta e
comprometida.”
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- Jairo Acuña-Alfaro, Team Leader for
Latin America and the Caribbean's
Governance Team, United Nations

Development Programme

As instituições nacionais de direitos humanos desempenham um papel
fundamental no acompanhamento e no aconselhamento sobre a implementação
do Acordo de Escazú, na mediação entre os detentores de direitos e os
responsáveis por deveres e no apoio às sinergias com outras convenções
internacionais. 

Nos países que não ratificaram o Acordo de Escazú, as instituições de direitos
humanos podem enfatizar a importância do Acordo, promovendo-o por meio dos
conselhos ambientais e das delegações departamentais relevantes. 

Embora os países tenham diferentes leis nacionais sobre o acesso à informação, à
participação pública e à justiça ambiental, o Acordo de Escazú oferece maiores
sinergias com outras convenções internacionais sobre meio ambiente e direitos
humanos. Essas sinergias podem ajudar a capacitar as instituições nacionais e
orientar melhorias em direção à democracia ambiental.

Aumentar a conscientização pública é um primeiro passo importante, se
quisermos aumentar o número de países que estão assinando e ratificando o
Acordo de Escazú. 

Como as instituições nacionais de direitos humanos podem contribuir para a
implementação do Acordo de Escazú? 

JOSE DAVID SANDOVAL
ADVOGADO ADJUNTO PARA A DEFESA DOS DIREITOS AMBIENTAIS 
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“Mesmo que os países ainda não
tenham assinado o Acordo de

Escazú, as instituições nacionais
de direitos humanos e os

advogados de direitos humanos
ambientais ainda têm um papel
importante a desempenhar na
promoção do Acordo por meio

do Conselho Ambiental e do
escritório departamental,

enfatizando a importância do
tratado internacional, bem como
no processo de monitoramento e
na comunicação da importância

do acordo.” 
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Usando técnicas tradicionais, transmitidas através de gerações, é possível criar
meios de subsistência alternativos sustentáveis para as mulheres. Essas técnicas
podem ser preservadas e posteriormente transmitidas, protegendo a identidade
cultural e o conhecimento das comunidades. 

O conhecimento e a compreensão das técnicas medicinais tradicionais são
insubstituíveis, e a experiência prática em técnicas locais de reflorestamento são
fundamentais para proteger o valor da terra. As mulheres estão na linha de frente
da preservação do conhecimento e da proteção da terra. 

A articulação da identidade Waorani e o registro legal do território aconteceu por
causa das mulheres. Todas essas ações contribuem para criar e assegurar que as
famílias de hoje e de amanhã sejam economicamente protegidas. 

A proteção e a defesa da terra não são apenas importantes para os povos
indígenas, são fundamentais para a sua própria sobrevivência e bem-estar. 

Que pontos de alavancagem e inovações lideradas por povos indígenas
podem ser usados para implementar o Acordo de Escazú e alcançar
resultados sociais e ecológicos positivos na prática?

- Jairo Acuña-Alfaro, Team Leader for
Latin America and the Caribbean's
Governance Team, United Nations

Development Programme

PATRICIA MENCAY
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE MULHERES WAORANI DA
AMAZÔNIA EQUATORIANA – AMWAE 
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“Temos lutado para defender a
nossa floresta tropical, para

defender o nosso lar na
província de Pastaza, no

Equador. Empresas petrolíferas
contaminaram nossas florestas

e poluíram nossos rios na
província de Pastaza. Nós,

mulheres Waorani, nos
organizamos para combater as

indústrias de mineração,
petróleo e madeira.”

"
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Os ativistas ambientais na América Latina e no Caribe estão cada vez mais
ameaçados. Os jovens desta região estão lutando pelo acesso à informação, por
uma educação de qualidade e pela inclusão nos processos de tomada de decisões.

Sem os elementos centrais destacados no Acordo de Escazú, é impossível cumprir
qualquer norma, regulamento ou lei ambiental. A cada nova legislação e política
adotada, é necessário reforçar a coordenação e a cooperação horizontais entre as
partes interessadas, a fim de garantir a proteção de direitos fundamentais. 

O acesso à informação tem de ser fácil e a informação tem de ser transparente e
recebida prontamente, a fim de garantir a proteção de direitos fundamentais. 

O clima e as crises ecológicas são complexos, e muitas pessoas ainda não
compreendem inteiramente a gravidade da situação. Os jovens e as crianças
precisam de acesso a uma educação de alta qualidade que permita a sua
participação informada e capacite-os a fazer parte da mudança. 

 

Que pontos de alavancagem e inovações lideradas pela juventude podem ser
usados para implementar o Acordo de Escazú e alcançar resultados sociais e
ecológicos positivos na prática?

- Jairo Acuña-Alfaro, Team Leader for
Latin America and the Caribbean's
Governance Team, United Nations

Development Programme

PALOMA COSTA OLIVEIRA, MEMBRO DO GRUPO
CONSULTIVO PARA A JUVENTUDE DO SECRETÁRIO-GERAL
DAS NAÇÕES UNIDAS   
 
MAXIMO MAZZOCCO, ECO HOUSE GLOBAL  
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“Sem acesso à informação, é impossível
cumprir qualquer norma, regulamento ou

lei relativa ao meio ambiente.”  
 

- Maximo Mazzocco

"
"Nós, os jovens, vamos continuar

promovendo ações por uma democracia
participativa com um compromisso efetivo

para que todos e todas possam ser
incluídos no processo decisório."

 
- Paloma Costa Oliveira
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A sessão 1 atraiu 234 inscritos e contou com a participação de 118 indivíduos. 39
representantes participaram de pesquisas durante a primeira sessão. Entre os
entrevistados da pesquisa, 19 (49%) destacaram a relação de seu trabalho com os direitos
humanos e o meio ambiente.

Mais da metade dos entrevistados da pesquisa (54,8%) também indicou a existência de
algum conhecimento sobre o nexo entre meio ambiente e direitos humanos em seu
contexto nacional, e afirmou que esse conhecimento não é distribuído uniformemente
entre as instituições estatais. Mais de um terço (28%) dos entrevistados da pesquisa
afirmou que muito poucas pessoas ou funções disseminam o conhecimento sobre esse
nexo, e apenas 7% dos participantes observaram que o conhecimento sobre esse nexo é
generalizado e amplamente disseminado. 
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Tanto direitos humanos como
meio ambiente

Direitos humanos

Meio ambiente

33.3% 48.7%

10.3%

Outro

7.7%

Na sua opinião, em que medida o
entendimento sobre o nexo entre direitos
humanos e ecossistemas saudáveis   é
difundido nas instituições estatais do país
onde você trabalha?

Apenas algumas pessoas ou funções

Um pouco, mas não uniformemente
distribuído entre as instituições estatais

Bastante difundido em instituições
estatais 

38.1%

54.8%

7.1%
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Qual é o foco do seu trabalho?
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A Sessão 1 convidou os participantes a refletirem sobre duas perguntas usando um
JamBoard. A interação revelou as seguintes conclusões:

01 Como a colaboração global pode contribuir para a
realização do direito a um ambiente saudável, reconhecido
no Acordo de Escazú? 

17 participantes refletiram sobre essa questão. Quase metade das recomendações dos
participantes estava relacionada com a revisão e a melhoria de políticas e leis por meio
de inovações que poderiam contribuir para a realização do direito a um ambiente
saudável. Muitos participantes mencionaram a necessidade de investigação, inovação
e desenvolvimento no campo do estado de direito, tanto a nível nacional como
internacional, no que diz respeito à criminologia ecológica e à criminalidade
ambiental, bem como à melhoria dos quadros de pagamento para serviços
ambientais. Foi ainda recomendada a criação de tribunais regionais do meio ambiente
para quando os cidadãos não têm acesso a resoluções em seus países. Foi destacada a
necessidade de rever a relação entre políticas econômicas e ambientais, bem como os
meios legais para permitir a punição de empresas transnacionais pela destruição e
degradação ambientais. 

Durante o primeiro JamBoard, muitos participantes enfatizaram que a plena
realização do direito a um ambiente saudável requer melhores oportunidades de
diálogo e intercâmbio de conhecimentos. Os participantes recomendaram a criação
de plataformas de conhecimento abrangentes e abertas, bem como redes de apoio
locais, regionais e internacionais. Os participantes falaram também da necessidade de
aumentar as oportunidades de reforço das capacidades e de amplificar as vozes das
comunidades locais em situações marginalizadas.

02 De que forma a participação pública de mulheres, jovens,
minorias e outros grupos contribui para obter resultados positivos
tanto para as pessoas quanto para a natureza?

15 participantes refletiram sobre essa questão. A maioria dos participantes enfatizou
como as diferentes experiências, conhecimentos, opiniões e práticas de grupos em
situações marginalizadas, em particular mulheres, jovens e comunidades indígenas,
podem contribuir para otimizar a governança ambiental. Observaram que, ao garantir
a plena inclusão das mulheres, dos jovens e de minorias nos processos de concepção
de políticas e tomada de decisões, esses grupos podem ajudar a gerar soluções
inovadoras para as pessoas e a natureza. As soluções recomendadas incluem a
necessidade de ir além da participação em direção a um consentimento completo,
prévio e informado. Outras soluções propostas durante a sessão incluem a
necessidade de criar espaços e oportunidades de liderança, especialmente para
grupos marginalizados. Essa experiência deve levar à criação de políticas públicas e
iniciativas privadas para o cuidado da natureza e melhorias nas condições de vida dos
habitantes desses territórios.
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O Acordo de
Escazú num
mundo interligado:
Catalisando a
colaboração global
para a
implementação
efetiva do Acordo
de Escazú. 

Esta sessão discutiu pontos de entrada estratégicos,
ferramentas e exemplos de como o Acordo de
Escazú pode ser implementado em sinergia com os
compromissos globais, especificamente os Acordos
Ambientais Multilaterais relacionados à
biodiversidade, os tratados internacionais de direitos
humanos e os ODS.

A sessão centrou-se nos desafios e soluções
relacionados com a implementação das principais
medidas necessárias para garantir o acesso à
informação, à participação pública e o acesso à
justiça em matéria de meio ambiente. 

A sessão foi realizada em 19 de outubro de 2021.
Gravações encontram-se disponíveis em inglês,
espanhol e português.
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Delinear o cenário –
pelo moderador 

Relator Especial das
Nações Unidas
sobre Substâncias
Tóxicas e Direitos
Humanos

A implementação bem-sucedida do Acordo de Escazú
requer uma abordagem de desenvolvimento
sustentável baseada nos direitos humanos e exige que
todas as decisões ambientais sejam baseadas em
consentimento livre, prévio e informado. Nesse sentido,
o desenvolvimento sustentável enquanto processo de
diálogo não deve perder de vista a necessidade de
reforçar a democracia ambiental. A introdução
inovadora de um quarto pilar aos direitos de acesso – as
obrigações de proteção dos ativistas ambientais – é um
componente fundamental e necessário para garantir a
implementação bem-sucedida do Acordo de Escazú

O Acordo de Escazú é um acordo de cooperação e tem
como objetivo geral o fortalecimento das capacidades
regionais. O Acordo prevê muitas medidas inovadoras
para alcançar esse objetivo, incluindo um comitê de
conformidade e a criação de um sistema de informação
ambiental. O Acordo de Escazú prevê a criação da
Conferência das Partes (COP), em que as partes na
convenção se reunirão regularmente para debater os
progressos realizados e ponderar medidas para a sua
melhor implementação, bem como a criação do
Secretariado de Escazú. 
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A sessão 2 atraiu 186 inscritos e contou com a participação de 75 indivíduos. 20
representantes participaram de pesquisas durante a primeira sessão. A maioria dos
entrevistados (12 ou 41%) afirmou que o principal obstáculo para que mais países assinem e
ratifiquem o Acordo de Escazú é a baixa prioridade política. A segunda resposta mais
comum foi a falta de compreensão entre o público em geral (6 ou 21%), seguida pela falta
de coordenação entre as instituições públicas e estatais (5 ou 17%). Por último, alguns
participantes sentiram que a falta de compreensão da legislação é a principal barreira que
impede que mais países assinem e ratifiquem o Acordo (4 ou 14%). 

Quase metade dos entrevistados (11 ou 49%) relatou que a conscientização sobre direitos
humanos e um meio ambiente saudável não é distribuída igualmente entre os detentores
de direitos. Mais de um terço dos entrevistados (8 ou 35%) relatou que o conhecimento e a
conscientização sobre o meio ambiente e o seu nexo com os direitos humanos eram raros
e limitados a muito poucas pessoas. Menos de um quinto dos entrevistados (4 ou 17%)
relatou que o conhecimento sobre esse nexo era generalizado. 
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Limitado a muito poucas pessoas

Um pouco, mas não uniformemente
distribuído entre as instituições
estatais

Bastante difundido em instituições
estatais 

34.8%

47.8%

17.4%

Qual das seguintes questões você considera o
principal obstáculo para que mais países
façam parte do Acordo de Escazú?

A legislação não tem conhecimento
suficiente sobre o Acordo de Escazú

O público não tem conhecimento
suficiente sobre o Acordo de Escazú

Embora o público já apoie o Acordo de
Escazú, existe uma falta de coordenação
entre o público e as instituições estatais

20.7%

41.4%

6.9%

Até que ponto a conscientização sobre os direitos
humanos e um ambiente saudável está disseminada
entre os titulares de direitos no país onde você trabalha?

A prioridade política para questões
ambientais e de direitos humanos é baixa

Outro
17.2%

13.8%
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Desde 1948, a Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e o
Caribe (CEPAL) tem apoiado o desenvolvimento econômico e social da região por meio
de uma melhor coordenação e cooperação. O Acordo de Escazú é central para o
trabalho da CEPAL, pois é uma ferramenta inovadora que, quando amplamente
integrada aos contextos nacionais, pode apoiar o desenvolvimento sustentável por
meio de processos inclusivos e participativos. 
Quanto mais países ratificarem o Acordo de Escazú, mais forte se tornarão a
cooperação e a colaboração regionais. Aumentar o número de signatários e
ratificações é um primeiro passo fundamental. 
Aumentar a conscientização sobre o Acordo de Escazú e melhorar a compreensão do
conceito de “direitos de acesso” são pontos de ação essenciais. Esses conceitos são
complexos. Não se pode utilizar os direitos de acesso se não se tem conhecimento
deles. 
Um secretariado forte e com uma comunicação aberta, apoiado durante e após os
processos participativos, é crucial para a implementação bem-sucedida do Acordo de
Escazú. 
Um comitê de apoio cuja tarefa é recomendar ideias de implementação pode ajudar a
garantir que as experiências, melhores práticas e lições aprendidas dos signatários da
convenção de Aarhus e do Acordo de Escazú sejam compartilhadas e aproveitadas. 
A América Latina é a região mais perigosa do mundo para ativistas ambientais, por
isso, é importante enfatizar a forma como a defesa dos ativistas ambientais é definida
nos termos do artigo 9. Isso é especialmente pertinente durante a aplicação do Acordo.
Essa questão merece maior atenção durante as próximas COP. 

Como podemos catalisar a implementação do Acordo de Escazú para alcançar
resultados positivos para as pessoas e para a natureza? Qual é o papel da
CEPAL como Secretariado do Acordo de Escazú? 

- Jairo Acuña-Alfaro, Team Leader for
Latin America and the Caribbean's
Governance Team, United Nations

Development Programme

CARLOS DE MIGUEL
CHEFE DA UNIDADE DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DA COMISSÃO ECONÔMICA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA
A AMÉRICA LATINA E O CARIBE (CEPAL)
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“O Acordo de Escazú é um
roteiro importante, que nos
mostra como alcançar um

desenvolvimento sustentável
de uma forma colaborativa e

cooperativa, integrando
todas as considerações

econômicas, ambientais e
sociais, e a inclusão dos

cidadãos no processo de
tomada de decisões.”  

"
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O Acordo de Escazú pode catalisar uma transformação para mulheres e meninas,
garantindo os seus direitos. Se não reconhecermos que mulheres, meninas,
homens e meninos enfrentam obstáculos diferentes em termos de igualdade,
seremos forçados a repetir padrões prejudiciais de exclusão e injustiça. 
O primeiro passo na implementação do Acordo de Escazú é reconhecer mulheres e
meninas, em sua diversidade, como defensoras do ambiente natural. Nos setores
ambientais, as mulheres não gozam da mesma visibilidade que os homens, nem
do reconhecimento dos seus esforços. Os seus papéis diferenciados nem sempre
são tidos em conta e os custos e as oportunidades relacionados com a conservação
da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos não são distribuídos de
forma equitativa. 
É importante reconhecer a igualdade de gênero como uma pedra angular
necessária para a implementação bem-sucedida do Acordo de Escazú no curto
prazo. O êxito do Acordo será difícil de garantir se não começarmos pelo princípio
da igualdade entre homens e mulheres. 
O reconhecimento das diferentes barreiras que as mulheres rurais e indígenas
enfrentam nos processos de política e tomada de decisão pode produzir
abordagens e soluções inovadoras para combater a desigualdade. 
Conversas sobre igualdade de gênero não podem acontecer em separado. Elas
precisam ser integradas nas atividades do Secretariado e das COP do Acordo de
Escazú. Planos de ação do Acordo de Escazú que garantem a igualdade de gênero
como pedra angular podem ajudar a produzir benefícios significativos e, portanto,
merecem grande consideração durante a primeira COP. 

Como podemos catalisar a implementação do Acordo de Escazú para alcançar
resultados positivos para as pessoas e para a natureza? Qual é o papel das
mulheres e das meninas?    

- Jairo Acuña-Alfaro, Team Leader for
Latin America and the Caribbean's
Governance Team, United Nations

Development Programme

ANDREA QUESADA-AGUILAR
EQUIPE DE GÊNERO, CENTRO REGIONAL PARA A AMÉRICA LATINA E O
CARIBE, PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO 
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“Se não reconhecermos
desde o início que mulheres,
meninas, meninos e homens

enfrentam obstáculos
diferentes em termos de

igualdade, seremos forçados
a repetir padrões de

exclusão.” 
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Na região da América Latina e do Caribe, a sociedade civil tem desempenhado um
papel fundamental de liderança para convencer os governos de que os problemas
referentes aos direitos de acesso e à participação pública precisam ser
urgentemente abordados. À medida que a dinâmica e o apoio ao Acordo
continuam a crescer, os conhecimentos singulares que existem em toda a
sociedade civil podem contribuir ainda mais para alavancar o potencial do Acordo
de Escazú como instrumento inovador. 
A participação do público durante os processos de pré-negociação do Acordo de
Escazú foi assegurada por meio de esforços e compromissos contínuos em nome
da sociedade civil. Isso, por sua vez, tem ajudado a garantir a transparência e a
inclusão em todos os processos relacionados ao Acordo.
A sociedade civil dispõe de conhecimentos valiosos que podem contribuir para a
operação conjunta com governos durante e após os processos de negociação.
Exemplos da riqueza dos conhecimentos detidos pela sociedade civil incluem o
conhecimento das circunstâncias e das prioridades locais, a compreensão da
legislação nacional e as diferentes perspectivas sobre processos judiciais em apoio
à democracia ambiental. 
A sociedade civil também desempenha um papel fundamental na divulgação de
informações sobre o Acordo de Escazú, inclusive por meio de campanhas de
conscientização pública, promovendo a compreensão do Acordo e verificando os
compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Escazú. Portanto, a sociedade
civil contribui para o cumprimento, a realização e o monitoramento dos
compromissos assumidos no âmbito do Acordo. 

Como podemos catalisar a implementação do Acordo de Escazú para alcançar
resultados positivos para as pessoas e para a natureza? Qual é o papel da
sociedade civil?

- Jairo Acuña-Alfaro, Team Leader for
Latin America and the Caribbean's
Governance Team, United Nations

Development Programme

NATALIA GOMEZ
EARTHRIGHTS INTERNATIONAL, MEMBRO ELEITO DO PÚBLICO PARA O
ACORDO DE ESCAZÚ 
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“Na América Latina, a
criminalização e o estigma do

ativismo ambiental é um
problema significativo, sendo

que os ativistas são
frequentemente vistos como
inimigos do desenvolvimento.

Por meio do reconhecimento e
da proteção do trabalho dos

ativistas ambientais, o Acordo
de Escazú está transformando

a narrativa em torno dos
defensores ambientais.”   

"
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As instituições nacionais de direitos humanos (INDH), enquanto instituições
independentes com um mandato legal, estão numa posição estratégica para
estabelecer uma ponte entre as instituições estatais – dos poderes executivo,
legislativo e judicial – e os titulares de direitos. As INDH também podem apoiar o
uso de princípios de direitos humanos em contextos nacionais ou locais. Há um
número significativo de casos em que as INDH promovem a promoção e a
proteção do direito a um ambiente seguro, limpo, saudável e sustentável e tornam
o reconhecimento desse direito uma questão prática. 
Por exemplo, o Provedor de Justiça Infantil do Chile apresentou uma ação
constitucional para salvaguardar o direito das crianças e jovens de viver em um
ambiente livre de poluição, destacando a importância de um ambiente propício
para que crianças e jovens expressem as suas opiniões.  Coordenou também visitas
às escolas para ouvir as perspectivas das crianças sobre os direitos a um ambiente
limpo e saudável. 
No Peru, o Provedor de Justiça desempenhou um papel fundamental na
implementação do direito ao Consentimento Livre, Prévio e Informado em nível
nacional. Em alinhamento com a OIT, a Convenção dos Povos Indígenas e Tribais
está intimamente relacionada ao Acordo de Escazú. 
Há um aprendizado importante para a América Latina e o Caribe a ser feito a partir
de outros sucessos e desafios das INDH em diferentes países em todo o mundo.
Por exemplo, uma investigação pública a respeito dos impactos das mudanças
climáticas sobre os direitos humanos nas Filipinas e o papel das grandes empresas
produtoras de carbono nesses impactos ajudou a identificar e a entender os
problemas sistêmicos que existem no nexo entre direitos humanos, mudanças
climáticas e ecossistemas saudáveis. 

Como podemos catalisar a implementação do Acordo de Escazú para
alcançar resultados positivos para as pessoas e para a natureza? 

- Jairo Acuña-Alfaro, Team Leader for
Latin America and the Caribbean's
Governance Team, United Nations

Development Programme

CLAUDIA ITUARTE-LIMA
UNIVERSIDADE DE ESTOCOLMO/INSTITUTO RAOUL WALLENBERG (RWI)/
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA
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“Quanto mais incorporarmos
na implementação do

Acordo uma abordagem de
igualdade de gênero e

considerações
intergeracionais, mais

provável será o alcance do
potencial de ação

transformadora do Acordo.” 
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Acordo de Escazú
entre governos e
agências da ONU

Esta sessão teve como objetivo contribuir para um
melhor entendimento entre os atores estatais e as
agências da ONU sobre o conteúdo e as estratégias
para implementar o Acordo de Escazú. O objetivo foi
identificar os principais elementos de uma narrativa
comum e mensagens de alto nível que as agências da
ONU podem usar para apoiar os países da América
Latina e do Caribe na implementação do Acordo de
Escazú e na defesa da sua ratificação nos países que
ainda não o fizeram.

A parte de mesa-redonda contou com apresentações
de especialistas técnicos. A parte do workshop, após as
apresentações dos especialistas, foi realizada sob as
Regras da Chatham House.

A sessão foi realizada em 27 de outubro de 2021. As
gravações da parte de mesa-redonda estão disponíveis
em inglês, espanhol e português. 
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https://www.learningfornature.org/en/lessons/open-call-for-expressions-of-interest-27-october-2021-peer-to-peer-workshop-escazu-agreement-across-states-and-un-agencies/
https://www.learningfornature.org/es/lessons/open-call-for-expressions-of-interest-27-october-2021-peer-to-peer-workshop-escazu-agreement-across-states-and-un-agencies/
https://www.learningfornature.org/pt/lessons/open-call-for-expressions-of-interest-27-october-2021-peer-to-peer-workshop-escazu-agreement-across-states-and-un-agencies/


Delinear o cenário    –
pelo moderador 

Universidade de
Estocolmo/Instituto
Raoul Wallenberg
(RWI)/ University of
British Columbia 

A diversidade dos parceiros institucionais envolvidos na
concretização desta iniciativa é um exemplo do tipo de
parceria necessária para promover o diálogo entre os
vários intervenientes sobre as estratégias necessárias
para implementar o Acordo de Escazú, em sinergia com
os acordos multilaterais relacionados com a
biodiversidade e os tratados internacionais em matéria
de direitos humanos. Esse tipo de diálogo entre diversos
atores é necessário para evitar grupos isolados e
enfrentar a tripla crise interconectada de perda de
biodiversidade, das mudanças climáticas e da poluição.

O Acordo de Escazú pode ser utilizado como um
instrumento jurídico inovador que pode ajudar a
alcançar os objetivos das obrigações internacionais
existentes, tanto a partir de tratados ambientais como
de direitos humanos. Na busca de estratégias para
implementar o Acordo, a abordagem de igualdade de
gênero e considerações intergeracionais devem ser
reconhecidas como pedras angulares. Quanto mais
holística e pluralista a implementação se tornar, maior
será a probabilidade de desbloquearmos o potencial de
ação transformadora do Acordo e maior será a
probabilidade de apoiar, capacitar e catalisar o trabalho
dos defensores dos direitos humanos ambientais. 
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A Sessão 3 teve um número limitado de participantes para permitir o intercâmbio real
entre pares e a aprendizagem com indivíduos com experiência relevante para a
implementação do Acordo de Escazú. Esta sessão teve a maior frequência entre todas as
sessões da Série de Diálogos: 65 dos 77 inscritos (83%) participaram da sessão.

A maioria dos participantes (67%) relatou que seu trabalho tem um foco internacional,
enquanto 20% afirmaram um foco regional (América Latina e Caribe), e um participante
declarou o foco local de seu trabalho. Quase três quartos (73%) dos inquiridos disseram que
o seu trabalho tinha um duplo enfoque temático nos direitos humanos e no meio
ambiente, enquanto o terço restante (27%) disse que o seu trabalho se centrava
exclusivamente no meio ambiente. 

O workshop da sessão ocorreu após as apresentações técnicas. Os participantes foram
convidados a frequentar salas de breakout de acordo com o seu idioma. As salas de
breakout observavam as Regras da Chatham House. Nas salas de breakout, os
participantes discutiram três questões relacionadas ao Acordo de Escazú. 

2 7

Internacional

Regional (América Latina e
Caribe)
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Qual é o foco temático do seu trabalho?

Tanto direitos humanos como meio
ambiente

Meio ambiente

26.7%

Qual é a abrangência geográfica do
seu trabalho?
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A Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos
(IPBES) foi lançada em 2012. Desde 2021, ela conta com 136 signatários. A IPBES
criou várias avaliações, incluindo avaliações temáticas, regionais e globais, que são
ferramentas importantes que podem apoiar governos e a sociedade civil a
implementar mudanças sociais para garantir a biodiversidade e ecossistemas
saudáveis. 

Em conjunto com cada uma das avaliações abrangentes, a IPBES produz resumos
dos resultados para responsáveis por decisões políticas, fornecendo informações
estratégicas sobre a interface entre ciência e política. Os resumos voltados para
responsáveis por decisões políticas são acordados pelas partes signatárias da
IPBES. Dessa forma, os resumos representam um documento importante, dada a
quantidade de negociações por trás da redação exata dos documentos publicados.

A IPBES oferece uma riqueza de conhecimentos, além de dados baseados em
vários sistemas de conhecimento, incluindo relatórios das oficinas de
conhecimento indígena.

Exemplos de melhores práticas sobre como as avaliações da IPBES foram usadas
podem orientar os processos de tomada de decisões. 

 

Como as avaliações da IPBES podem ser usadas pelas instituições estatais e
pela sociedade civil para implementar o Acordo de Escazú edesencadear
mudanças sociais em direção à sustentabilidade?

- Jairo Acuña-Alfaro, Team Leader for
Latin America and the Caribbean's
Governance Team, United Nations

Development Programme

PATRICIA BALVANERA
UNIVERSIDADE NACIONAL AUTÔNOMA DO MÉXICO 
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“Os ODS representam uma visão
de sistemas; eles são fortemente
interligados e, a esse respeito, os

resumos da IPBES oferecem uma
boa ferramenta para aplicar uma

abordagem de sistemas, bem
como para abordar os

impulsionadores diretos e indiretos
e desencadear a mudança social.
Além disso, como esses resumos

foram acordados palavra por
palavra por todos os países

signatários nas plenárias da IPBES,
eles são uma ferramenta poderosa

para as instituições estatais e a
sociedade civil. ” 
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O Programa de Pequenas Subvenções do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) foi
lançado em 1992, juntamente com a Cúpula da Terra, no Rio de Janeiro, como um
mecanismo financeiro para as três Convenções do Rio. Desde o início, existia uma clara
necessidade de a sociedade civil acessar mecanismos de financiamento para projetos locais
diretos. Em seus quase trinta anos, o Programa de Pequenas Subvenções (SGP) gerou
muitos conhecimentos que são diretamente relevantes para a implementação do Acordo de
Escazú. Isso é particularmente verdadeiro quando consideramos que a região da América
Latina e do Caribe tem participação quase universal no SGP (32/33). 
O SGP é um veículo para a construção de uma plataforma de governança para que governos
e a sociedade civil trabalhem em conjunto. A nível nacional, o SGP procura financiar
iniciativas de OSC que estejam em consonância com os quadros de planejamento do
governo. O SGP proporciona também uma plataforma por meio da qual discussões podem
ser realizadas a nível local, regional e entre fronteiras.
O PNUD tem implementado o SGP desde o seu início. No mecanismo de execução das
parcerias entre o governo e as OSC, a Convenção sobre Diversidade Biológica e a Convenção
de Estocolmo são também intervenientes fundamentais. 
O SGP adota uma abordagem de “aprender fazendo” para projetos de campo. No caso de
Poluentes Orgânicos Persistentes (POP), por exemplo, pequenas iniciativas em campo que
mostram aos governos um caminho a seguir podem gerar compreensão e levar à ratificação.
O PNUD trabalhou com a Convenção de Aarhus para fornecer financiamento para projetos
da sociedade civil na Europa e no Norte da África, com o fim de apoiar a capacidade de
fornecer e acessar informações ambientais. As lições aprendidas podem servir como um
modelo ou protótipo útil para projetos na América Latina e no Caribe e podem melhorar e
fortalecer a comunicação na região. 
O SGP também trabalha no campo de mapeamento espacial e áreas protegidas. Por meio
do financiamento da CBD e da Alemanha, o SGP analisa os aspectos legais da proteção dos
defensores dos direitos humanos ambientais, reconhecendo as terras que são protegidas,
conservadas e administradas pelas comunidades indígenas. 

- Jairo Acuña-Alfaro, Team Leader for
Latin America and the Caribbean's
Governance Team, United Nations

Development Programme

Como catalisar a colaboração global para a implementação do Acordo de
Escazú, com base em inovações básicas?

TERENCE HAY-EDIE
ASSESSOR DO PROGRAMA DE PEQUENAS SUBVENÇÕES DO
PNUD/FUNDO GLOBAL PARA O MEIO AMBIENTE 
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“O financiamento direto é
fundamental para alcançar

o desenvolvimento, mas
também para atender à

necessidade de
salvaguardas, em projetos
grandes e pequenos. Não é

só uma questão de o
dinheiro trazer benefícios.”
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Integração: O Acordo de Escazú não pode ser visto como um acordo autônomo que não se
integra a outros processos. Os princípios do Acordo de Escazú devem ser totalmente
integrados aos processos e planos governamentais sobre mudanças climáticas e
biodiversidade. 
Capacitação: A formação de capacidades e a colaboração são definidos nos termos dos
artigos 10 e 11, respectivamente. Esses dois artigos constituem um roteiro de ação para o
futuro. Ainda são necessários alguns detalhes específicos: os modelos, as inovações e as
melhores práticas que ajudarão a garantir que esses artigos possam ser plenamente
realizados.  

Recomenda-se um quadro para apoiar a aprendizagem e a compreensão,
complementado por avaliações de necessidades abrangentes e transparentes, para
ajudar a orientar o desenvolvimento e a capacitação. Deverá ser considerado um lugar
estabelecido para a aprendizagem entre pares e para o intercâmbio de diálogos. 
A fim de desenvolver a capacidade das pessoas vulneráveis, precisamos ter uma forte
compreensão da aprendizagem que ocorreu nos últimos 10-15 anos e integrar isso em
nossa visão de implementação. 

Defensores ambientais: Há uma crise em todo o mundo, mas essa crise é particularmente
forte na América Latina, onde três quartos de todos os defensores ambientais foram mortos.
A sub-região do Caribe não está isenta desses conflitos ambientais. É necessário dar
prioridade aos processos de aprendizagem ascendente e de partilha de conhecimentos, a
fim de garantir uma compreensão mais profunda sobre as melhores formas de aplicar a
disposição relativa aos defensores do ambiente. Deve ser considerada a possibilidade de
desenvolver mecanismos e quadros de notificação específicos para quando os defensores
ambientais sofrerem injustiças. 
Aprendizagem com outros Acordos Ambientais Multilaterais: Na Jamaica e em Santa Lúcia,
no ano passado, foram conduzidas pesquisas entre funcionários públicos sobre a sua
compreensão dos requisitos de participação pública da Ação para o Empoderamento
Climático (ACE) do Acordo de Paris e como a ACE se relaciona com o Acordo de Escazú. As
pesquisas revelaram lacunas no planejamento de quadros para assegurar a participação de
toda a sociedade civil. Podem ser obtidos muitos insights desse exercício para melhorar a
implementação, o planejamento e o treinamento relacionados ao Acordo de Escazú. 

IAs discussões relacionadas às possíveis disposições para apoiar ainda mais a participação do
público e os mecanismos de conformidade estão ganhando prevalência. Na América Latina e no
Caribe, se quisermos garantir que o Acordo de Escazú seja implementado com êxito e em larga
escala, temos que dar prioridade a quatro áreas fundamentais: 

- Jairo Acuña-Alfaro, Team Leader for
Latin America and the Caribbean's
Governance Team, United Nations

Development Programme

Como catalisar a colaboração global para a implementação do Acordo de
Escazú, com base em inovações básicas? 

CAROLE EXCELL
DIRETORA DE PRÁTICA DE DEMOCRACIA AMBIENTAL, 
WORLD RESOURCES INSTITUTE   
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“Há uma crise em todo o mundo, mas especialmente na
América Latina. Conflitos ambientais de longa data

também existem no Caribe. Sabemos que três quartos
dos 227 defensores dos direitos humanos ambientais
que foram mortos no ano passado foram mortos na

América Latina. Ainda temos que aprender muito
globalmente sobre mecanismos de proteção para
apoiar esses defensores e para implementar essa

disposição inovadora.”
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Acordo de Escazú e a cooperação regional;
Acordo de Escazú em sinergia com outros instrumentos jurídicos; 
A interseccionalidade do Acordo de Escazú. 

Após as apresentações dos especialistas técnicos, os participantes foram convidados a
participar de uma das quatro salas de breakout (duas em inglês e duas em espanhol) com
base em suas preferências linguísticas. As conversas nas salas de breakout giraram em
torno de três temas:

Os participantes depois se reuniram em uma sessão plenária para discutir os temas, as
barreiras e as soluções que surgiram em suas respectivas salas. As principais conclusões
das discussões são fornecidas abaixo.

01 Que lições podem ser aprendidas com os países apoiadores do
Acordo de Escazú sobre o processo de se tornar parte deste Acordo?

Campanhas de educação e conscientização pública sobre o Acordo de Escazú que
sejam contextual e culturalmente relevantes, aprovadas localmente e adequadas
em termos linguísticos. Os canais devem ser cuidadosamente selecionados para a
população-alvo, a fim de garantir que ninguém ficará para trás e que a entrega será
otimizada. 
O estabelecimento de pontos focais designados para o Acordo de Escazú é um
pequeno passo que pode ter um grande impacto na promoção da transparência e
da participação pública. Muitos países da América Latina e do Caribe ainda não
nomearam um ponto focal da Ação para o Empoderamento Climático (ACE) do
Acordo de Paris. No entanto, a implementação estratégica e sistemática da
educação, da capacitação e da conscientização pública relacionadas com o Acordo
de Paris, conforme detalhado no quadro da ACE, poderia produzir benefícios
sinérgicos em favor dos objetivos do Acordo de Escazú. Também foi discutida a
possibilidade de introduzir um “relator especial” para o Acordo de Escazú para
casos de mediação e de fornecer apoio adicional aos governos na resolução de
conflitos ambientais. 
Um diálogo eficaz entre as várias partes interessadas entre as organizações da
sociedade civil a nível regional será importante para a partilha das lições
aprendidas, incluindo entre os países que já são partes do acordo e aqueles que
ainda não o assinaram e ratificaram. Da mesma forma, são necessárias estratégias
de comunicação bem-sucedidas, melhores práticas de ativismo e o entendimento
de como diferentes organizações estão trabalhando para amplificar as vozes das
comunidades em situações marginalizadas. 
Uma coordenação horizontal e vertical foi reconhecida como fundamental não
apenas nos processos de negociação, mas também após as negociações. Por essa
razão, são necessárias estratégias claras para comunicar, compartilhar lições
aprendidas e buscar e discutir melhorias contínuas que possam ser sustentadas a
longo prazo. 

Os países defensores que já ratificaram o acordo precisam de um espaço de diálogo
solidificado para compartilhar lições aprendidas, obstáculos e melhores práticas sobre
os processos de se tornar parte do Acordo de Escazú. Sugestões e recomendações
comuns e transversais incluem: 

O ACORDO DE ESCAZÚ E A COOPERAÇÃO REGIONAL 
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Para os países da América Latina e do Caribe que ainda não são
membros do Acordo de Escazú: quais são os obstáculos e como
eles podem ser superados?

Un tema común en todas las salas de subgrupos fue la escasez de datos en los
planos nacional y local sobre la situación de los países con respecto a los principios
del Acuerdo de Escazú. En el corto plazo, es importante hacer hincapié en las
evaluaciones y los estudios preliminares en aras de determinar cuál es la situación
de los países. Esto permitirá la toma de decisiones basadas en datos y específicas
para cada contexto.

El proceso de ratificación es prolongado y puede estar a la merced de los
cambiantes intereses políticos. Debido a la pandemia de COVID-19, este proceso no
está exento de que sea relegado por tratarte de un asunto no vinculado a
cuestiones sanitarias ni económicas. 

Se podrían considerar las campañas de sensibilización dirigidas y las oportunidades
de capacitación para ayudar a generar un entendimiento sólido del valor del
Acuerdo de Escazú, en particular, para quienes trabajan en el sector público. 

Es posible que quienes trabajan en la política tengan miedo de promover el
Acuerdo debido a las inquietudes sobre la pérdida de la soberanía o del apoyo
político de determinados electores. Además, el valor agregado del Acuerdo de
Escazú puede no estar del todo claro en lo relativo al tiempo y al esfuerzo que
conlleva su ratificación. Estos pueden ser temas de posibles argumentos que
podrían considerarse en las próximas campañas de comunicación.

Se necesita mantener un diálogo fluido con múltiples partes interesadas, incluso
entre los países que ya conforman el Acuerdo y aquellos que todavía no lo firmaron
ni ratificaron.

O ACORDO DE ESCAZÚ E A COOPERAÇÃO REGIONAL 
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Que estratégias podem ser implementadas para que os
direitos de acesso (acesso à informação, à participação
pública e acesso à justiça) possam contribuir mais para a
implementação de compromissos internacionais no âmbito da
Convenção sobre Diversidade Biológica? 

A necessidade do desenvolvimento de Sistemas de Informação Ambiental a
nível nacional e o desenvolvimento de padrões comparáveis, o fornecimento de
dados e recomendações de governança a nível internacional, a fim de promover
os direitos de acesso tanto no âmbito do Acordo de Escazú quanto da
Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). Esse objetivo requer não apenas
uma quantidade significativa de dados, mas também uma quantidade
significativa de capacidade técnica. 

É necessário estabelecer redes regionais de informação pública onde os
representantes nacionais possam estabelecer contato com o público, ouvir as
suas opiniões e transmitir essas informações ao Secretariado do Acordo de
Escazú e vice-versa. 

A CDB oferece orientações sobre como garantir a igualdade de direitos no
acesso e troca de informações sobre conhecimentos indígenas e tradicionais
(Artigo 17) e tecnologia (Artigo 16, parágrafo 1), entre outros. Há necessidade de
destacar essas sinergias na primeira COP do Acordo de Escazú. 

Uma das estratégias para alcançar os objetivos do Acordo de Escazú e da CDB
poderia ser aumentar as oportunidades para que autoridades e funcionários
públicos fortaleçam as suas habilidades relativas às conexões entre
biodiversidade e direitos de acesso e para que adquiram novas habilidades.
Como detentores e divulgadores de informações ambientais, os servidores
públicos devem ter a capacidade de processar solicitações de informações
ambientais de maneira rápida e transparente. 

Embora nem todos os países latino-americanos e caribenhos sejam signatários do
Acordo de Escazú, todos os 33 países são signatários da Convenção sobre
Diversidade Biológica. Portanto, todos os países da região têm obrigações
internacionais em matéria de conservação da natureza, utilização sustentável e
partilha equitativa dos benefícios. Recomendações e sugestões para apoiar ainda
mais os direitos de acesso, em sinergia com outros compromissos internacionais,
incluíram: 

O ACORDO DE ESCAZÚ EM SINERGIA COM OUTROS
INSTRUMENTOS JURÍDICOS  
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Quais estratégias podem ser implementadas para incorporar
uma lente de gênero e intergeracional para que mulheres e
jovens possam participar de forma significativa na tomada de
decisões sobre ecossistemas e desenvolvimento sustentável?
Como o combate à desigualdade nos direitos de acesso pode
contribuir para catalisar o trabalho dos defensores dos direitos
humanos ambientais?

A integração da inclusão e participação de mulheres e jovens em todas as
etapas dos processos de tomada de decisão, implementação, monitoramento e
avaliação é um primeiro passo necessário para alcançar a igualdade de gênero e
intergeracional. 

Ampliar as vozes de mulheres, jovens e comunidades marginalizadas e garantir
que esses e outros detentores de direitos tenham propriedade e controle de
suas histórias, narrativas, experiências e conhecimentos pode ajudar a lidar com
os desequilíbrios de poder inerentes da sociedade e pode aumentar a
conscientização sobre as diferentes barreiras que as pessoas enfrentam na
realização dos seus direitos de acesso. 

O Acordo de Escazú é o primeiro do mundo a prescrever proteção aos
defensores dos direitos humanos ambientais. Assegurar que a igualdade entre
homens e mulheres e a igualdade intergeracional seja uma pedra angular da
implementação, particularmente no que diz respeito aos direitos de acesso,
oferece um grande potencial para capacitar o trabalho essencial dos defensores
dos direitos humanos ambientais. 

O Artigo 3 obriga as partes envolvidas no Acordo de Escazú a garantir que as
atividades de implementação sejam guiadas por princípios de igualdade e não
discriminação, transparência e responsabilidade, e igualdade intergeracional,
entre outros. 

Olhando para o futuro, teremos de conceber sistemas de baixo para cima, tendo
em conta os princípios fundamentais previstos no artigo 3, de modo a garantir
às comunidades uma participação eficaz e significativa na tomada de decisões. 

A INTERSECCIONALIDADE DO ACORDO DE ESCAZÚ 
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Amplamente conhecida como um destino de férias
pela beleza de sua paisagem, águas cristalinas, comida
fresca, rica cultura e pessoas maravilhosas, Santa Lúcia
não está imune às crises ambientais que a região do
Caribe enfrenta. A perda de biodiversidade, as
mudanças climáticas e as violações dos direitos
humanos ambientais tiveram um efeito profundo
entre os São Lucianos.

Com o objetivo de proteger seus ecossistemas e criar
um espaço seguro para os defensores do meio
ambiente, em 2020, Santa Lúcia ratificou um tratado
ambiental inovador, o Acordo de Escazú. Kate Wilson,
Diretora Jurídica do Departamento de
Desenvolvimento Sustentável do país, é o Ponto Focal
Nacional do Acordo de Escazú, que lidera a
implementação do Acordo no país. 

Por meio do seu trabalho para promover o Acordo,
Kate percebeu que o sucesso de tais esforços depende
em grande parte de dois fatores: parcerias e
conscientização do público. Com o objetivo de
aprender com especialistas globais e regionais sobre
sua experiência na implementação do Acordo e
compartilhar os sucessos e lições aprendidas de Santa
Lúcia, Kate decidiu participar da Série de Diálogos O
Acordo de Escazú, Direitos Humanos e Ecossistema
Saudável.
 
No início da série, Kate constatou que a maioria das
questões fundamentais sobre os direitos de acesso
não são exclusivas de Santa Lúcia, e que outros países
da região enfrentam desafios semelhantes. Ela
concordou com as discussões centradas na
necessidade de aumentar a conscientização sobre as
questões que o Acordo visa abordar e de desenvolver a
capacidade pública para contribuir para soluções
eficazes. Para Kate, esse é um assunto central. Com o
objetivo de tornar o Acordo de Escazú um nome
conhecido no país, o departamento de Kate se
envolveu com todas as instituições de ensino da ilha –
do ensino primário ao superior – para educar o público
sobre o Acordo, adaptando as mensagens para
garantir que fossem adequadas à idade e relevantes
ao contexto. Além disso, o departamento ofereceu
consultas especializadas sobre o acesso à justiça para
funcionários judiciais, para a Ordem dos Advogados de
Santa Lúcia e para o Sindicato Nacional dos
Trabalhadores. 

Você pode saber mais sobre a experiência de Kate
Wilson participando da série de diálogos sobre o seu
trabalho de proteção dos direitos humanos e
ecossistemas saudáveis em Santa Lúcia aqui.   

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43583/1/S1800428_en.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43583/1/S1800428_en.pdf
https://learningfornature.exposure.co/safeguarding-human-rights-and-healthy-ecosystems-in-saint-lucia
https://learningfornature.exposure.co/safeguarding-human-rights-and-healthy-ecosystems-in-saint-lucia
https://learningfornature.exposure.co/safeguarding-human-rights-and-healthy-ecosystems-in-saint-lucia
https://learningfornature.exposure.co/safeguarding-human-rights-and-healthy-ecosystems-in-saint-lucia
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Assista às gravações da Série de Diálogos e saiba mais sobre o Acordo de
Escazú na sala do curso da série de webinars. 

O ACORDO DE ESCAZÚ, DIREITOS HUMANOS E ECOSSISTEMAS SAUDÁVEIS

https://www.learningfornature.org/en/courses/the-escazu-agreement-human-rights-and-healthy-ecosystems/
https://www.learningfornature.org/en/courses/the-escazu-agreement-human-rights-and-healthy-ecosystems/
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Si está interesado(a) en conocer más sobre el Acuerdo de Escazú, los derechos
humanos y los ecosistemas saludables, lo(a) invitamos a revisar los siguientes recursos: 

RECURSO 1
Artigo de opinião: "Um Acordo
Regional para Ecossistemas
Saudáveis   na América Latina e no
Caribe".

RECURSO 2
Acordo Regional sobre Acesso à
Informação, Participação Pública e Acesso
à Justiça em Assuntos Ambientais na
América Latina e no Caribe.

RECURSO 3
IPBES (2019): Resumo do Relatório
Mundial sobre Biodiversidade e
Serviços Ecossistêmicos para
Formuladores de Políticas.

RECURSO 5
PNUMA e ACNUDH: Mensagens-
chave sobre direitos humanos e
biodiversidade.

RECURSO 4
Resumo do PNUMA sobre o ODS 16. 

RECURSO 6
Relatório da série de seminários:
"O direito a um ambiente saudável
e o papel das Instituições
Nacionais de Direitos Humanos".

O ACORDO DE ESCAZÚ, DIREITOS HUMANOS E ECOSSISTEMAS SAUDÁVEIS

http://www.ipsnews.net/2021/09/regional-agreement-healthy-eco-sytem-latin-america-caribbean/
https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2021/09/S1800428_en.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_en.pdf
https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2019/08/KMBiodiversity26febLight.pdf
https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2019/08/SDG16Brief.pdf
https://learningfornature.org/wp-content/uploads/2020/02/Webinar-Report-Right-to-a-Healthy-Environment-compressed.pdf


JAIRO ACUÑA-ALFARO
Jairo Acuña-Alfaro é Líder da Equipe de Governança
do PNUD para a América Latina e o Caribe. O Sr.
Acuña tem vasta experiência em governança e
reformas no setor público. Trabalhou, entre outros, no
Instituto do Banco Mundial, na Agência
Dinamarquesa de Desenvolvimento Internacional, na
HN Consultants ApS, na Dinamarca, e no Instituto de
Tecnologia de Monterrey, no México. De 2014 a 2019,
foi consultor global do PNUD em funções básicas do
governo, onde liderou reformas institucionais em
países afetados por fragilidades e conflitos. É formado
pela Oxford University (aluno de Ph.D. e mestrado),
pela University of Essex na Inglaterra (mestrado em
Economia Política) e pela Universidade Nacional de
Costa Rica (mestrado em Relações Internacionais).
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PATTY BALVANERA
Patty Balvanera é professora do Instituto de
Ecossistemas e Pesquisa em Sustentabilidade da
Universidade Nacional Autônoma do México. É formada
em biologia, etnobotânica e ecologia. Como parte de
grandes equipes e redes de pesquisa inter e
transdisciplinares, explora o papel da biodiversidade no
bem-estar humano por meio de serviços ecossistêmicos
e analisa a dinâmica dos sistemas ecológicos sociais. Em
escala local, monitora a dinâmica de sistemas tropicais
diversos gerenciados e codesenvolve sistemas
alimentares mais sustentáveis com diversas equipes
criativas. Em escala global, desenvolve estruturas
conceituais e estratégias de monitoramento, realiza
sínteses entre locais e revisões sistemáticas da literatura
disponível. Liderou várias iniciativas inter e
transdisciplinares, tais como o Comitê Científico do
Programa para Mudança e Sociedade de Ecossistemas,
um Projeto Central da Terra Futura, a Rede Mexicana de
Sistemas Ecológicos Sociais e Sustentabilidade, e é
copresidente da Avaliação de Valores da Plataforma
Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços
Ecossistêmicos. Atualmente é editora associada da
Science Advances: Pessoas e Natureza, Ecologia e
Sociedade, Serviços ecossistêmicos e Ecossistemas e
Pessoas.
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PALOMA COSTA 
Paloma Costa é uma jovem ativista climática de
Brasília. É pesquisadora da Clínica Jurídica de Direitos
Humanos, do Escritório Jurídico da Diversidade Étnica
e Cultural (JUSDIV). Paloma também é consultora
jurídica em direitos socioambientais do Instituto
Socioambiental. Suas responsabilidades incluem trazer
a perspectiva da juventude para a organização. De
2018 a 2020, coordenou o Grupo de Trabalho de Clima
da organização juvenil Engajamundo e as delegações
de jovens brasileiros na 24 e na 25 COP, na UN LAC
CLIMATE-WEEK e em # AmazonCenterooftheWorld.
Paloma cocriou o EduClima – Programa de Educação
Climática para Jovens. É membro da Coalizão
Feminista para Ação Climática da ONU Mulheres e
membro da Vozes da Juventude de Abu Dhabi
(#Super30). Também é conselheira da Juventude do
Secretário-Geral da ONU como parte do Grupo
Consultivo da Juventude do SG da ONU sobre
Mudanças Climáticas. Em 2019, foi nomeada pela UOL
como uma das 20 mulheres que fazem a diferença no
Brasil. Em 2020, foi apontada como uma das 100
pessoas latino-americanas mais influentes em
assuntos do clima pela Sachamama. Em 2021, foi
reconhecida como uma das grandes Influenciadoras
do Clima pela Época Negócios. Durante a pandemia,
tem apoiado iniciativas de jovens indígenas e
iniciativas de conscientização e participação
significativa nos processos de tomada de decisão. 

CAROLE EXCELL 
Carole Excell é uma advogada ambientalista e ativista de
engajamento cívico com experiência global na promoção
da democracia ambiental e da justiça ambiental, com
foco especial em um desenvolvimento inclusivo e
equitativo, no apoio ao aumento do espaço civil e na
proteção de defensores do meio ambiente e da terra.
Tem mais de 15 anos de experiência no fornecimento de
aconselhamento jurídico e para o desenvolvimento de
políticas, na criação de estratégias de ativismo, no
desenvolvimento de coligações e redes, bem como no
envolvimento com novas formas de participação cívica.
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NATALIA GOMEZ
Natalia Gomez trabalha com a EarthRights
International como Consultora de Política de
Mudanças Climáticas. Desde 2015, atua como uma
das representantes eleitas do Público para o Acordo
de Escazú. Nascida em Bogotá, Colômbia, e advogada
por formação, nos últimos nove anos, Natalia trabalha
em direitos humanos e proteção ambiental com foco
particular na América Latina. Antes de ingressar na
EarthRights, Natalia liderou as iniciativa de defesa da
CIVICUS em torno do espaço cívico na América Latina
e dos direitos ambientais. Ela também apoiou o
secretariado do Vuka! Coligação para a Ação Cívica
trabalhando para combater o atrofiamento do espaço
cívico. Antes de ingressar no CIVICUS, coordenou o
programa de democracia ambiental da Asociación
Ambiente y Sociedad, uma ONG colombiana de
direitos humanos e meio ambiente.
Subsequentemente, trabalhou com a RFK Human
Rights e com a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos em Washington, D.C.
Natalia é formada em Estudos Jurídicos
Internacionais com especialização em direito
internacional dos direitos humanos e direito
internacional ambiental pela American University
Washington College of Law.
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TERENCE HAY-EDIE
Terence Hay-Edie é Assessor de Programa para o
Programa de Pequenas Subvenções do GEF (SGP)
implementado pelo PNUD e Gerente de Programa da
Iniciativa Global de Apoio ICCA, financiado pelo Ministério
Federal Alemão do Meio Ambiente. Desde a sua criação
em 1992, o SGP fornece financiamento cumulativo no
valor de mais de 800 milhões de dólares para
organizações da sociedade civil em 133 países em todo o
mundo para combater as crises interligadas de perda de
biodiversidade, das alterações climáticas e da
degradação da terra. É doutor em Antropologia Social
pela University of Cambridge.
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CLAUDIA ITUARTE-LIMA
Claudia Ituarte-Lima, nos últimos vinte anos,
especializou-se em direitos humanos, biodiversidade
e direito climático. Tem experiência direta na
elaboração de políticas internacionais, incluindo a
prestação de aconselhamento especializado ao
Secretariado da Convenção sobre Diversidade
Biológica. Como advogada e acadêmica internacional,
seu foco está na justiça ambiental e na transformação
do direito internacional em novas formas de
governança que apoiem ecossistemas saudáveis e o
bem-estar das pessoas, particularmente na América
Latina, no Sudeste Asiático, na África Oriental e na
Europa. Ela é pesquisadora sênior do Instituto Raoul
Wallenberg e também é afiliada da Universidade de
Estocolmo e da University of British Columbia.

MARCOS A. ORELLANA
Marcos A. Orellana foi nomeado Relator Especial das
Nações Unidas sobre Substâncias Tóxicas e Direitos
Humanos em agosto de 2020. É perito em direito
internacional e em leis de direitos humanos e do meio
ambiente. Sua prática como consultor jurídico inclui um
trabalho com agências das Nações Unidas, governos e
organizações não governamentais.
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MARÍA CANDELA
ZAFFIRO TACCHETTI
María Candela Zaffiro Tacchetti é advogada argentina
especializada em Diplomacia e Serviço Público
Internacional. Desde 2019, trabalha no Escritório Regional
do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA) como consultora regional em governança
ambiental e poluição, apoiando a implementação de
iniciativas de governança ambiental, produtos químicos
e resíduos, bem como sobre componentes regulatórios
para projetos e iniciativas do PNUMA nessa área. Antes
de ingressar no PNUMA, Candela trabalhava no
departamento jurídico do Ministério da Infraestrutura de
Buenos Aires, Argentina.
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PER STROMBERG
Per Stromberg é atualmente um pesquisador da
Universidade de Sodertorn. Nos últimos 20 anos,
especializou-se em lançar luz sobre a degradação
ambiental e em alinhar os incentivos para uma
melhor sustentabilidade, nos campos “verde, azul e
cinza”. Tirando proveito da sua experiência no
governo, na ONU, na OCDE, na UE e em consultoria
empresarial, encontra respostas para os desafios
políticos baseados em transdisciplinaridade,
combinando questões e iniciativas aparentemente
não relacionadas. Dez anos vivendo e trabalhando na
América Latina, Ásia e África forneceram a ele uma
compreensão profunda dos principais desafios
ambientais e de bem-estar (doutorado na Cambridge
University, mestrado em economia ambiental pela
University College London).
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MÁXIMO MAZZOCCO
Máximo Mazzocco é o fundador e diretor administrativo
da Eco House Global, uma organização ambientalista
liderada por jovens com uma das maiores quantidades
de voluntários da América Latina. Com 30 programas
ativos na região, a Eco House Global coorganizou a
Cúpula do Clima da Juventude da ALC, em 2021, e obteve
grande impacto na realização de greves históricas pelo
clima-biodiversidade, da Declaração de Emergência
Climática, da Lei Nacional de Mudanças Climáticas, da Lei
Nacional de Educação Ambiental, entre outros, na
Argentina. Recentemente, Máximo foi selecionado como
um Líder Juvenil do PNUD pela iniciativa Geração 17, foi
declarado uma “Personalidade de Destaque” pela Cidade
de Buenos Aires e como um “Jovem de Destaque” pela
JCI Internacional. Ele foi um Delegado da Juventude na
COP25 e na Cúpula do Clima da ONU, em Nova York, em
2019, bem como o Coordenador da Youth4Climate.
Máximo já atuou como assessor ambiental de dezenas
de políticos e empresários. Seus estudos acadêmicos
incluem ciência ambiental, administração de empresas,
filosofia e mudanças climáticas. 
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XAVIER MENA
Xavier Mena é o Representante Regional Adjunto do
Escritório Regional da América do Sul do Gabinete do
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos
Humanos, localizado em Santiago, no Chile. Xavier é
doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica
do Equador e mestre em Direito Internacional
Humanitário e Direito Penal Internacional pela
Universitat Oberta de Cataluña. Xavier foi advogado da
Comissão Interamericana de Direitos Humanos e
serviu em várias funções para o Escritório do Alto
Comissariado em vários países da América Latina, tais
como Colômbia, Guatemala e Bolívia.

PATRICIA MENCAY
NENQUIHUI NIHUA
Nascida na comunidade de Kiwaro, na província de
Pastaza, há 42 anos, Patricia iniciou suas atividades como
professora e desde cedo juntou-se às mulheres que
fundaram a Associação de Mulheres Waorani da
Amazônia Equatoriana, onde rapidamente desenvolveu
suas habilidades como líder dessa nacionalidade. Como
ativista dos direitos humanos, ela é convidada para visitar
vários países e dar o seu testemunho sobre os processos
de resistência das mulheres Waorani contra a presença
das indústrias de petróleo, mineração e exploração
madeireira no território. Exerceu diversos cargos no seio
da Associação, sendo eleita presidente da assembleia
geral de associados por unanimidade de votos por dois
mandatos consecutivos. Atualmente é presidente da
organização, que, ao longo do tempo, tem crescido e
alcançado vários reconhecimentos nacionais e
internacionais.

4 3

JOSE DAVID SANDOVAL 
Chefe da Unidade de Políticas de Desenvolvimento
Sustentável da Divisão de Desenvolvimento Sustentável e
Assentamentos Humanos da CEPAL, onde trabalha
desde 2001. Dirige linhas de pesquisa sobre mudanças
climáticas, desempenho ambiental e instrumentos
econômicos, entre outros. Ele coordena as ações da
CEPAL como o Secretariado do Acordo Regional sobre
Acesso à Informação, Participação Pública e Justiça em
Questões Ambientais na América Latina e no Caribe
(Acordo de Escazú). 
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CARLOS DE MIGUEL
Chefe da Unidade de Políticas de Desenvolvimento
Sustentável da Divisão de Desenvolvimento
Sustentável e Assentamentos Humanos da CEPAL,
onde trabalha desde 2001. Dirige linhas de pesquisa
sobre mudanças climáticas, desempenho ambiental e
instrumentos econômicos, entre outros. Ele coordena
as ações da CEPAL como o Secretariado do Acordo
Regional sobre Acesso à Informação, Participação
Pública e Justiça em Questões Ambientais na América
Latina e no Caribe (Acordo de Escazú). Publicou
inúmeros livros, artigos de revistas e ensaios sobre
vários temas relacionados ao desenvolvimento e ao
meio ambiente. Doutor em Economia pela
Universidade de Valladolid (Espanha), Mestre em
Economia Ambiental pela Universidade do Chile (Chile)
e participante do programa de Estudos Europeus na
Universidade Católica de Tilburg (Holanda).
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ANDREA QUESADA-
AGUILAR

Andrea Quesada-Aguilar é especialista em gênero,
desenvolvimento sustentável e meio ambiente do Centro
Regional do PNUD no Panamá.
Com sede na Costa Rica, Andrea Quesada-Aguilar é uma
das principais especialistas em gênero e meio ambiente
da América Latina. Nos últimos 12 anos, esteve envolvida
em inúmeras iniciativas pioneiras para garantir que
acordos, políticas, programas e projetos de mudança
climática e biodiversidade promovam igualdade de
gênero e direitos das mulheres. Como parte dessas
iniciativas, Andrea liderou esforços internacionais e
nacionais de defesa e capacitação; apoiou várias
plataformas para fortalecer redes de mulheres; e
trabalhou em várias iniciativas de pesquisa para
promover políticas ambientais e implementar programas
e projetos sensíveis ao gênero em 14 países em
desenvolvimento da América Latina, Ásia e África. Andrea
é mestre em Ciências pela University of Pittsburgh, é
autora de várias publicações, além de fotógrafa amadora.
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