
A Declaração de Gaborone para Sustentabilidade 
na África é uma iniciativa acordada por 10 países 
africanos, incluindo Botsuana, Gabão, Gana, Quênia, 
Libéria, Moçambique, Namíbia, Ruanda, África do 
Sul e Tanzânia. Os países reuniram-se em maio de 
2012 para a Cúpula de Sustentabilidade na África, 
onde discutiram o futuro da África e se prepararam 
para a Rio +20. A Cúpula resultou na Declaração de 
Gaborone, em que os países se comprometeram 
com o seguinte:

1. 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.

2. 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.

3. 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.

COMO A DECLARAÇÃO DE GABORONE 
FUNCIONA?

Em 8 de dezembro de 2014, a Conservação Internacional (CI) assumiu a 
função de Secretaria da Declaração de Gaborone por um período fixo de 4 
anos. Como Secretaria, a função da CI é liderar as comunicações com países 
e parceiros, definir uma estrutura para implementação, captar fundos, apoiar 
o desenvolvimento de projetos e monitorar o progresso. A CI promove os 
sucessos existentes e incentiva outros esforços para incorporar o valor da 
natureza em decisões de desenvolvimento econômico e social. O Governo 
de Botsuana permanece líder da Declaração de Gaborone, mas acolhe a CI 
como forte parceira para ajudar a coordenar esforços de evolução. A iniciativa 
é aberta a todos os governos e parceiros africanos comprometidos com 
o desenvolvimento sustentável da África. Uganda e Madagascar já estão 
adotando medidas para ingressar no movimento.

COMO É A IMPLEMENTAÇÃO?

Como estrutura política regional, a Declaração de Gaborone já forneceu 
uma base para canalizar o ímpeto catalisado na Cúpula de 2012 para 
Sustentabilidade na África. Ela reuniu governos para liderar um movimento 
rumo à sustentabilidade, que resultou no engajamento e no envolvimento de 
parte do setor privado, governo, fundações e parceiros da sociedade civil. 
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A implementação bem-sucedida da Declaração de 
Gaborone no nível nacional inclui um compromisso claro 
com os princípios da Declaração por meio de investimento 
e ação, o que pode ser medido com relação a estes 
elementos principais:

• Planejamento do desenvolvimento sustentável 
— O compromisso com a sustentabilidade deve 
ser refletido em planos de desenvolvimento 
nacional e subnacional (por exemplo, planos 
de desenvolvimento sustentável, planos 
de desenvolvimento ecológico, planos de 
desenvolvimento de redução de carbono etc). A 
criação de planos eficazes exige a coleta, o resumo 
e a análise de informações ambientais, sociais 
e econômicas de uma forma integrada para que 
os compromissos fiquem claros e para que seja 
possível tomar decisões sensatas.

• Contabilização do capital natural — Para integrar 
completamente o valor da natureza nas decisões 
e políticas, os governos entendem os impactos da 
atividade econômica na natureza, assim com sua 
contribuição para a economia. A valorização do 
ecossistema e a contabilização do capital natural 
são fundamentais nesse esforço.

• Monitoramento — Para garantir que as decisões 
respondam e reflitam a mudança, é necessário 
um sistema de monitoramento que colete 
dados entre os ecossistemas, agriculturas e/
ou pesca, assim como do homem. Esse sistema 
deve fornecer informações a atores de várias 
escalas, de produtores e ministros de fazenda, 

das comunidades às corporações. Assim, elas 
poderão tomar decisões com compreensão total 
de impactos ambientais e contribuições para suas 
atividades econômicas.

• Demonstração — Os países devem refletir 
o compromisso com a sustentabilidade, 
implementando projetos de grande escala que 
demonstram como a integração do valor da 
natureza na atividade econômica, particularmente 
agricultura, pesca, mineração ou óleo e gás, podem 
gerar benefícios para a população, sem esgotar 
o capital humano do qual a atividade econômica 
depende.

• Engajamento corporativo — A transformação para 
a sustentabilidade requer alteração e esforço de 
todos os setores, público, privado e sociedade 
civil. Incentivar as empresas a serem pioneiras 
na mudança de práticas e na adoção de padrões 
de sustentabilidade é crucial para garantir que as 
corporações persistam por longo prazo, oferecendo 
os benefícios à população.  

QUAIS SÃO AS PRÓXIMAS 
ETAPAS?

Desde que os países se comprometeram com a 
Declaração de Gaborone, em 2012, têm buscado políticas 
e programas alinhados com os princípios da Declaração 
de Gaborone: Botsuana concluiu um diagnóstico ambiental 
nacional e fez avanços na contabilização do capital 
natural; a África do Sul fez progresso rumo aos padrões 
de sustentabilidade; a Tanzânia e Gana comprometeram-
se a monitorar serviços do ecossistema em paisagens 
agrícolas; e a Libéria tem trabalhado para incluir a 
sustentabilidade nas operações de mineração, entre 
outros.

Como Secretaria da Declaração de Gaborone, a 
Conservação Internacional conduziu uma análise básica de 
políticas e programas existentes que já são alinhados aos 
compromissos da Declaração de Gaborone em cada país. 
Os resultados desse estudo estão sendo compartilhados 
com todos os demais países. Uma estratégia de 
comunicação e alcance está sendo desenvolvida para 
garantir que todos os parceiros permaneçam conscientes 
e engajados com os avanços da declaração de Gaborone.

Mais informações: www.gaboronedeclaration.com 

Tel: +267 77467528 (Celular); + 267 371 4180 (Comercial)

Email: GDSA@gov.bw

© Benjamin Drummond


