
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

A DECLARAÇÃO DE GABORONE 
  
Nós, participantes da Cúpula para Sustentabilidade na África, 

ocorrida de 24 a 25 de maio de 2012 em Gaborone, Botsuana, 

 

REAFIRMAMOS NOSSO COMPROMISSO 
PARA IMPLEMENTAR TODAS AS 
CONVENÇÕES E AS DECLARAÇÕES QUE 
PROMOVEM DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL, EM PARTICULAR: 
• A Convenção Africana sobre a Conservação da 

Natureza e dos Recursos Naturais (1968); 
 

• A Declaração da Conferência das Nações Unidas 
sobre o Ambiente Humano (1972); 

 
• A Declaração do Rio sobre Ambiente e 

Desenvolvimento (1992), seus princípios e seu 
programa de ação, também conhecida como 
Agenda 21;  

 
• A Convenção das Nações Unidas para o Combate à 

Desertificação, a Convenção da Estrutura das Nações 
Unidas sobre Mudança Climática e a Convenção das 
Nações Unidas sobre Diversidade Biológica (1992); 

 
• A Declaração do Milênio das Nações Unidas e 

as Metas de Desenvolvimento do Milênio 
(2000);  

 
•     A Implementação do Plano de Joanesburgo 

(JPOI) da Cúpula Mundial de Desenvolvimento 
Sustentável (Joanesburgo,  2002);   

 
Damos boas-vindas à futura Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável, Rio+20, uma oportunidade importante para 
reafirmar com urgência os compromissos de governos, do setor privado, 
da sociedade civil e de líderes comunitários com o desenvolvimento 
sustentável que proporciona a segurança econômica, social e ambiental 
das gerações atuais e futuras, baseados nos resultados desta Cúpula de 
Sustentabilidade na África; 
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REAFIRMAMOS NOSSO 
COMPROMISSO COM A DECLARAÇÃO 
CONSENSUAL DA ÁFRICA COM A 
RIO+20 E A DECISÃO DE MALABO 
SOBRE AS PREPARAÇÕES DA ÁFRICA 
PARA A CONFERÊNCIA RIO+20; 
Estamos preocupados com: 

 
• O padrão histórico da exploração de recursos 

naturais não conseguiu promover o crescimento 
sustentável, a integridade ambiental e o aprimorar o 
capital social; 

 
• O crescimento econômico e o ser humano na 

África serão ameaçados se não adotarmos ações 
orquestradas para impedir e reverter a degradação 
e a perda de ecossistemas e da biodiversidade 
saudáveis e para aprimorar a capacidade da 
sociedade de se adaptar à mudança climática, aos 
riscos ambientais e às escassezes; 

 
Reconhecemos que: 

 
• As decisões atuais de desenvolvimento são 

orientadas pelas necessidades humanas 
fundamentais de segurança alimentar, de água, 
energia e saúde, assim como emprego e 
crescimento econômico; 

 
• As necessidades de desenvolvimento acima 

mencionadas devem ser consideradas com 
atenção suficiente quanto ao seu impacto na 
qualidade de vida das pessoas e na produtividade, 
na saúde ecológica dos países e erradicação da 
pobreza e da desigualdade; 

 
• Bacias hidrográficas, florestas, pescas, arrecifes e 

todos os recursos naturais, ecossistemas e 
biodiversidade constituem nosso capital natural 
vital e são centrais para o bem estar humano em 
longo prazo. Portanto, devem ser protegidos da 
utilização excessiva e da degradação, e, quando 
necessário, devem ser melhorados e restaurados; 
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Concordamos que: 

 
• Ações urgentes e orquestradas devem ser 

realizadas para restaurar e manter a capacidade 
da Terra de sustentar comunidades humanas, 
garantir a integridade da biodiversidade e dos 
serviços do ecossistema em longo prazo em redes 
de área protegidas, atenuar os riscos ambientais 
e as escassezes e contribuir com a prosperidade 
das futuras gerações; 

 
• Essas ações devem ser conduzidas pelos países 

como pressuposto do interesse próprio de sua 
soberania e em aliança com a comunidade das 
nações, respeitando responsabilidades comuns, 
mas diferenciadas; 

 
Reconhecemos que: 

 
• As ações supracitadas devem aumentar nosso 

conhecimento, tecnologia, ferramentas e 
capacidades para valorizar e gerenciar o capital 
natural e aprimorar de forma sustentável o bem 
estar social e econômico de nossos cidadãos; 

 
• A governança eficiente e a igualdade são 

essenciais para chegar a essas metas de 
desenvolvimento sustentável; 

 
• Disparidades em prioridades de crescimento e 

desenvolvimento econômico são evidentes 
entre os países desenvolvidos e em 
desenvolvimento; 

 
• O engajamento de governos e cidadãos, 

juntamente com o apoio dedicado do setor 
privado e outros investidores, doadores e 
consultores é crucial para o sucesso dessa visão 
coletiva; 

 
• Essa visão deve ser traduzida em ações 

específicas, direcionadas e oportunas; 
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Assumimos aqui que buscaremos cumprir o objetivo e as ações concretas a 

seguir, em cooperação com outros países e parceiros, e compartilhar 

informações sobre o andamento de tais ações anualmente: 

 

GARANTIR QUE AS CONTRIBUIÇÕES DE CAPITAL 
NATURAL COM O CRESCIMENTO ECONÔMICO 
SUSTENTÁVEL, MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO 
DO CAPITAL SOCIAL E BEM ESTAR HUMANO SEJAM 
QUANTIFICADAS E INTEGRADAS NO 
DESENVOLVIMENTO E NA PRÁTICA DE NEGÓCIOS; 

Por meio de: 

 
• Integração do valor do capital natural à responsabilidade 

nacional e aos processos, políticas e programas de 
planejamento e geração de relatórios corporativos, em 
esforços acordados, incluindo o Comunicado sobre 
Contabilização do Capital Natural anexado, 

 
• Criação do capital social e a redução da pobreza com a 

transição da agricultura, das indústrias extrativistas, pescas 
e outros usos de capital natural para práticas que 
promovam o emprego sustentável, a segurança alimentar, a 
energia sustentável e a proteção do capital natural por meio 
de áreas protegidas e outros mecanismos, 

 
• Medidas de restauração do ecossistema, assim como ações 

que atenuem estresses no capital natural, 
 

• Criação de conhecimento, dados, capacidade e redes 
políticas para promover liderança e novos modelos no 
campo de desenvolvimento sustentável e para aumentar o 
ímpeto para a mudança positiva, 

 
• Comunicação eficiente e educação pública. 

 
Cada um de nós, independentemente do estágio de desenvolvimento, 

começará a implementar esse acordo, de acordo com nossas respectivas 

capacidades e recursos; 

  
Em reconhecimento das muitas etapas incentivadoras que estão sendo 

adotadas para o desenvolvimento sustentável no continente africano, 

 
INCENTIVAMOS OUTRAS NAÇÕES A ENDOSSAR A 
DECLARAÇÃO DE GABORONE E CONCORDAR EM 
PARTICIPAR DESSAS INICIATIVAS. 
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COMUNICADO SOBRE CONTABILIZAÇÃO 
DO CAPITAL NATURAL 

Reconhecendo as limitações de PIB como uma medida de 

bem-estar e crescimento sustentável que valoriza aspectos 

sociais e ambientais do progresso; 

 
Realçando a importância da contabilização do capital humano como 

uma ferramenta para inserir o capital natural nas tomadas de decisão 

econômicas informadas; 

 
Reconhecendo a adoção da Comissão Estatística da ONU da 

estrutura central do System of Environmental-Economic Accounts 

(SEEA, Sistema de Contas Econômicas Ambientais) 2012 como versão 

inicial do padrão internacional de contas ambientais e econômicas, 

sujeita à revisão futura, reconhecendo que são necessários outros 

aprimoramentos em questões específicas da medida; 

 
Observando o desafio de criar capacidade institucional nacional para 

implementar o SEEA, incluindo a organização e a coleta de dados e 

para demonstrar seus benefícios para tomadores de decisão; 

 
Satisfeitos por haver muitas experiências bem-sucedidas e melhores práticas 
sobre a contabilização do capital natural e reconhecendo que 

enfrentamos um desafio crucial sobre como escalonar, replicar e 

adaptar o que sabemos que funciona; 

 
Dando as boas-vindas à Rio+20 como uma importante oportunidade para a 
comunidade internacional de mobilizar apoio para a 

implementação de compromissos anteriormente firmados a fim 

de implementar a contabilização do capital natural. 
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AQUI: 

Convidamos os Governos, seus respectivos órgãos de 

contabilidade e o sistema das Nações Unidas, incluindo 

instituições financeiras e outras organizações internacionais, 

conforme apropriado, trabalhando em parceria com Grupos 

Importantes e outros interessados para adotar ações como a 

seguir: 

 
1. Desenvolver arranjos institucionais para fortalecer 

a implementação da contabilização do capital 
natural; 

 
2. Desenvolver metodologias baseadas em ciência 

em base experimental para a contabilização do 
ecossistema como um complemento ao 
desempenho do PIB e das empresas; 

 
3. Conduzir e demonstrar os aspectos 

econômicos, sociais e ambientais de 
abordagens escalonáveis e integradas para a 
contabilização do capital natural. 

 
Convidamos a Comissão Estatística das Nações Unidas para 

auxiliar na implementação do SEEA e fornecer apoio para o 

treinamento de contadores nacionais, estatísticos ambientais 

e equipe técnica nacional. 



7 

 

 
 
 
 

REPRESENTANTES NACIONAIS E 
PAÍSES SIGNATÁRIOS 

Sua Excelência Lt. Gen. Seretse Khama Ian Khama 

Presidente da República de Botsuana 

 
Sua Excelência Ellen Johnson Sirleaf 

Presidente da Libéria 

 
Sua Excelência Hifikepunye Pohamba 
Presidente da Namíbia 

 
Sua Excelência Mohamed Gharib Bilal 
Vice-presidente da Tanzânia 

 
Sua Excelência Aires Aly 

Primeiro-ministro de Moçambique 

 
Hon. Stanislas Kamanzi 
Ministro de Recursos Naturais da Ruanda 

 
Hon. Emmanuel Issoze Ngondet 
Ministro das Relações Exteriores, Cooperação 

Internacional e Francofonia do Gabão 

 
Hon. Njeru Githae 

Ministro da Fazenda do Quênia 

 
Hon. Edna Molewa 
Ministro do Meio Ambiente e das Águas, África do Sul 

 
Hon. Sherry Ayittey 
Ministro do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Gana 
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REPRESENTANTES E 
INSTITUIÇÕES DE APOIO 

 
Governo da Noruega, Hon. Heikki Holmås, Ministro do Desenvolvimento 

Conservação Internacional, Peter Seligmann, Diretor, CEO e fundador  

Emerson Collective, Laurene Powell Jobs, Diretor e fundador 

Lojas Wal-Mart, S. Robson Walton, Diretor 

 

 

Bill & Melinda Gates Foundation, Sam Dryden, Diretor, Desenvolvimento Agrícola  

MacArthur  Foundation,  Barry  Lowenkron,  Vice-presidente,  Programas internacionais 

Rabobank, Gerard van Empel, Diretor Rabo Development e RIAS 

Banco de Desenvolvimento Africano, Freddie Kwesiga, Representante residente, Zâmbia 

African Iron Ore Group Ltd., Louis Greyling, Diretor Executivo 

ArcelorMittal Mining, Suresh Rajapakse, Vice-presidente 

Conservação África do Sul, Sarah Frazee, CEO 

East Africa Farmers Federation, Stephen Muchiri, CEO 

EcoAgriculture Partners, Sara Scherr, Presidente 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura, Maria Helena Semedo, Diretora-geral assistente 

German Development Institute, Dirk Messner, Diretor 

GIST Advisory, Pavan Sukhdev, Fundador e Presidente 

International  Fund  for  Agricultural  Development, 

Kevin Cleaver, Vice-Presidente associado 

Isithebe Trust, Loyiso Ndlovu, Diretor Executivo  

IUCN, Russell A. Mittermeier, Vice-Presidente  

IUCN, Ali A. Kaka, Diretor Regional 

Nestlé S.A., Claus Conzelmann, Vice-Presidente Global de Segurança, Saúde e Ambiente 

Tanzania Forest Conservation Group, Charles Meshack, CEO 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Achim Steiner, Diretor Executivo 

Woolworths Holdings Ltd, Simon Susman, Presidente 

Banco Mundial, Rachel Kyte, Vice-presidente, Desenvolvimento Sustentável 

World Vision East Africa, Charles Owubah, Vice-Presidente Regional 

 

 

TODAS AS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES (MEDIANTE ACORDO) 
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