
  

 
Documento de Apoio da Declaração de Gaborone 

 para Sustentabilidade na África 
 
O documento de apoio da Declaração de Gaborone para a sustentabilidade na África é um 
paradigma transformador na busca pelo desenvolvimento sustentável na África. Trata-se de 
uma estrutura política regional iniciada em 2012 pelo governo da Botsuana (Apêndice I) e 
acordada por nove outros países africanos, que visa a adoção de ações rumo à 
sustentabilidade em três áreas: 
 

� a incorporação do valor de capital 
natural nas políticas privadas e 
públicas e na tomada de decisões; 
 

� a busca por uma produção 
sustentável nos setores de 
agricultura, pesca e extrativismo, 
mantendo o capital natural; e 
 

� a geração de dados e criação de 
capacidades para apoiar as redes 
políticas 

 
A Declaração de Gaborone para a Sustentabilidade na África está à parte de outras 
iniciativas para promover e incentivar a ação para o desenvolvimento sustentável de 
diversas maneiras importantes: 
 

� Africana – A Declaração de Gaborone é uma iniciativa surgida de líderes africanos 
visionários em busca de prosperidade de longo prazo para seus países. Sua 
abordagem para um futuro sustentável tem como base o compromisso para 
encontrar e implementar soluções que respeitem e abracem as culturas exclusivas, 
os recursos naturais, as economias e a história da África. 
 

� Integrada – A Declaração de Gaborone não é uma iniciativa ambiental. Ao contrário, 
ela é uma iniciativa de desenvolvimento econômico e social para chegar à 
sustentabilidade por meio da integração de valores e contribuições da natureza na 
tomada de decisões para o benefício da população. A Declaração de Gaborone 
convoca todos os atores - governo, setor privado e sociedade civil – para 
trabalharem juntos e realizarem um impacto transformador. Além disso, a Declaração 
de Gaborone permeia diversos setores, exigindo a colaboração entre atores de 
várias áreas, como agricultura, finanças, pesca, mineração, energia, desenvolvimento 
rural e planejamento, entre outras.  

 

� Liderança corporativa – O setor privado é fundamental para o processo e os 
resultados da Declaração de Gaborone. Lançada em conjunto por líderes do 



  

 
governo, empresas e sociedade civil, a Declaração de Gaborone catalisa e cultiva 
parceiras em vários setores para unir recursos, conhecimento e capacidades e obter 
impacto máximo. 

 
Objetivo 
 
A Declaração de Gaborone é uma iniciativa regional que visa afetar várias escalas por meio 
de uma estrutura unificada de desenvolvimento sustentável focada na conservação, 
manutenção e restauração da natureza. Especificamente, a Declaração de Gaborone será 
desenvolvida com base em três abordagens principais: 
 

� Política + aprendizado – A Declaração de Gaborone é uma plataforma para a troca 
e o aprendizado, assim como o diálogo para estruturas políticas robustas e 
aprimoradas para o desenvolvimento sustentável. 
 

� Assistência técnica – A Declaração de Gaborone atua como um banco de 
informações técnicas e facilita parcerias para fornecer assistência técnica 
para a implementação de iniciativas de desenvolvimento sustentável. 
 

� Mobilização financeira – A Declaração de Gaborone catalisa e mobiliza recursos 
financeiros para apoiar a transição para uma economia ecológica e para o 
desenvolvimento sustentável. 

 
Resultados 
 
O sucesso da implementação dos compromissos da Declaração de Gaborone será medido e 
reportado por indicadores de progresso selecionados em acordos e convenções globais 
existentes, como as Metas de Desenvolvimento Sustentável, a Convenção das Metas de 
Aichi para a Diversidade Biológica e a Convenção-Quadro da ONU para Mudança Climática 
(Apêndice II). 
 
Especificamente, a Declaração de Gaborone compromete-se em buscar cinco resultados 
integradores alinhados aos seus princípios: 
 

� 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 e o aprimoramento da capacidade de 
planejamento exigem a coleta, o resumo e a análise de informações ambientais, 
sociais e econômicas de uma forma integrada para que os compromissos fiquem 
claros e seja possível tomar decisões sensatas. Esse planejamento também deve 
reconhecer as prioridades globais conforme estabelecidas pelas Metas de 
Desenvolvimento Globais (SDGs).

 



   
  

 
� Contabilização do capital natural – Para integrar completamente o valor da 

natureza nas decisões 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. Os resultados desse trabalho facilitarão a mobilização de recursos para o 
desenvolvimento sustentável, potencialmente por meio de recursos não fiscais e 
inovadoras ferramentas financeiras para a biodiversidade. 

 

� Monitoramento econômico e ambiental – Para garantir que as decisões 
respondam e reflitam a mudança, é necessário um sistema de monitoramento que 
colete dados entre os ecossistemas, agricultura e/ou pesca, assim como do 
homem. Esse sistema deve apresentar informações para os atores em várias 
escalas, de produtores a ministros de finanças, de comunidades a empresas, de 
forma que eles possam tomar decisões com compreensão total dos impactos 
ambientais e contribuições para suas atividades econômicas. 

 

� Demonstração – Refletir o compromisso com a sustentabilidade, implementando 
projetos de larga escala que demonstrem como a integração do valor da natureza 
na atividade econômica – especificamente, a agricultura, pesca, mineração e óleo e 
gás – pode gerar benefícios para a população, sem esgotar o capital humano do 
qual as atividades econômicas dependem. 

 

� Liderança corporativa – Engajar vários setores – público, privado e sociedade civil 
– e acelerar a transformação para a sustentabilidade. 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. 

 
Participação 

  
A Declaração de Gaborone é uma iniciativa aberta a todas as nações africanas e parceiros 
comprometidos com o desenvolvimento sustentável na África. A Uganda e Madagascar já 
estão adotando medidas para participar da iniciativa.  
 
Governança 
 
A Declaração de Gaborone para Sustentabilidade na África é coordenada por uma 
Secretaria que foi estabelecida para apoiar a implementação das afirmações de ação da 
Declaração de Gaborone pelos países signatários. As principais funções da Secretaria são 
preparar e trabalhar para as reuniões da Declaração de Gaborone; representar a Declaração 
de Gaborone para os governos, parceiros técnicos e financeiros e outros; coordenar 
comunicações e disseminação de informações em assuntos ligados à Declaração de 
Gaborone; e buscar recursos para apoiar a implementação da Declaração de Gaborone. 
 



   
  

 
A Secretaria tem um papel significativo no apoio da implementação da Declaração de 
Gaborone. Isso é conseguido, por exemplo, com a coleta de informações sobre esforços e 
resultados rumo aos objetivos da Declaração de Gaborone. A Secretaria transmite essas 
informações para países e parceiros da Declaração de Gaborone e atua como um banco de 
informações. 
 
Ela responde ao Governo de Botsuana, que delegou essas responsabilidades funcionais à 
Conservação Internacional até dezembro de 2018. Depois desse período inicial, uma 
estrutura de longo prazo será montada para a Secretaria. Ela se localiza em Gaborone, 
Botsuana, no Ministério de Meio Ambiente e Turismo. 
 
A Secretaria tem consultoria de um comitê diretor composto de representantes da 
Convenção para Diversidade Biológica, Banco Mundial/WAVES e PNUD. Ela também atua 
como ligação e incentiva parcerias com atores corporativos, assim como agências públicas e 
financiadores. 

 
Figura 1. Estrutura de governança da Declaração de Gaborone 

O recrutamento do Secretário Executivo e do Diretor de Comunicações está em 
andamento, e a Secretaria deverá estar com a equipe completa até 1º de julho de 
2015. 



 

 
 
 

 
 

 
 

APÊNDICE I - Cronograma da Declaração de Gaborone para Sustentabilidade na África 

 



 

APÊNDICE II - Indicadores da Declaração de Gaborone 

O sucesso da Declaração de Gaborone será medido no nível nacional, com o uso de indicadores acordados globalmente de 
estruturas e convenções existentes, a saber as Metas de Desenvolvimento Sustentável, as Metas de Aichi da Convenção da 
Diversidade Biológica e a Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança Climática. Embora a Declaração de Gaborone reforce 
todos os indicadores nessas convenções e estrutura global, um subconjunto alinhado fortemente com seus compromissos foi 
priorizado, como a seguir: 

 
 

Declaração de ação da 
Declaração de Gaborone 

 
Meta de desenvolvimento sustentável1

 
Meta de Aichi da Convenção a 

Diversidade Biológica 

 
Objetivos e Impactos da UNCCD 

 
Meta/Indicador da UNFCCC 

Declaração de ação 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, 
incluindo a Comunicado 
da Responsabilidade 
pelo Capital Natural 
anexada. 

 Meta de Aichi 2: Até 2020, no 
máximo, os valores de biodiversidade 
terão sido integrados em estratégias 
nacionais e locais de redução de 
pobreza e desenvolvimento e 
incorporados na responsabilidade 
nacional, conforme apropriado, e 
sistemas de geração de relatório. 

Objetivo estratégico 1: Aprimorar 
as condições de vida das 
populações afetadas 
Impacto esperado 1.1. As pessoas 
que vivem nas áreas afetadas por 
desertificação/degradação da terra 
e seca terão meios de vida 
melhorados e mais diversificados e 
tirarão proveito da receita gerada 
pelo gerenciamento sustentável 
da terra.  
Impacto esperado 1.2 Redução da 
seca e da vulnerabilidade 
ambiental e socioeconômica das 
populações afetadas. 

Objetivo geral da UNFCCC: Estabilização de 
concentrações dos gases do efeito estufa na 
atmosfera em um nível que impeça a 
interferência antropogênica com o sistema 
climático. Esses níveis devem ser atingidos em 
um prazo suficiente para permitir que os 
ecossistemas se adaptem naturalmente às 
mudanças climáticas para garantir que a 
produção de alimentos não seja ameaçada e 
permitir o desenvolvimento econômico contínuo 
e sustentável. 

 
Na COP 17 (2011), as partes decidiram adotar 
um acordo climático universal até 2015. As 
reduções da emissão serão comunicadas por 
meio de contribuições determinadas 
nacionalmente (INDCs). Existe uma 
oportunidade para refletir a atenuação com 
base na natureza nas INDCs. 

 
Os países devem produzir comunicações 
nacionais, planos de adaptação nacionais 
(NAPs) e ações de atenuação apropriadas 
nacionalmente (NAMAs). 

 
A inclusão do capital natural nas INDCs, as 
comunicações nacionais, NAMAs e NAPs são 

d  í i  é i     
     

 
1 Com base nas informações disponíveis em fevereiro de 2015. 

 



 

 
 
 

 
 

Declaração de ação 2:  
A 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. 

Meta proposta pela SDG 2. Fim da 
fome, conquista da segurança 
alimentar e nutrição aprimorada, 
além da promoção de agricultura 
sustentável 
2.4 até 2030 garantem sistemas de 
produção alimentar sustentáveis e 
implementam práticas agrícolas resilientes 
que aumentam a produtividade e a 
produção, ajudam a manter ecossistemas, 
fortalecem a capacidade de adaptação às 
mudanças climáticas, temperaturas 
extremas, secas, inundações 
e outros desastres, e que aprimorem 
progressivamente a qualidade da terra e 
do solo. 

 
Meta proposta pela SDG 6. Garantir a 
disponibilidade e o gerenciamento 
sustentável de água e saneamento  
para todos 
6.6 até 2020, proteger e restaurar 
ecossistemas relacionados à água, 
inclusive montanhas, florestas, aterros, rios, 
aquíferos e lagos 

 
Meta proposta pela SDG 7. Garantir o 
acesso à energia acessível, confiável, 
sustentável e moderna para todos 
7.2 aumentar substancialmente o 
compartilhamento de energia renovável no 
mix de energia global até 2030 

 
Meta proposta pela SDG 12. Garantir 
padrões de produção e consumo 
sustentáveis 
12.a suporte a países em desenvolvimento 
para fortalecer suas capacidades científicas 
e tecnológicas e progredir para padrões 
mais sustentáveis de consumo e produção 

 
Meta proposta pela SDG 14. Conservar e 
promover o uso sustentável de oceanos, 
mares e recursosmarinhos 
14.3 até 2020, regular efetivamente 

Meta de Aichi 4: Até 2020, no 
máximo, os governos, as empresas e 
os interessados em todos os níveis 
terão adotado medidas ou 
implementado planos para chegar à 
produção e ao consumo sustentáveis, 
além de controlado os impactos do 
uso de recursos naturais de acordo 
com os limites ecológicos seguros. 

 
Meta de Aichi 11: Até 2020, pelo 
menos 17% da água terrestre e 
continentais, e 10% das áreas 
costeiras e marinhas, especialmente 
aquelas de importância específica 
para serviços de biodiversidade e 
ecossistemas, serão conservadas por 
meio de sistemas gerenciados de 
forma eficiente e igualitária, que 
sejam ecologicamente 
representativos e bem conectados 
nas áreas protegidas. Além disso, 
serão integrados em paisagens 
marítimas e terrestres maiores. 

Objetivo estratégico 2: 
Aprimorar as condições dos 
ecossistemas afetados 
Impacto esperado 2.1. A 
produtividade da terra e outros 
serviços e artigos dos 
ecossistemas em áreas afetadas 
são aprimorados de maneira 
sustentável, contribuindo para a 
melhoria da subsistência. 
Impacto esperado 2.2. 
Redução na vulnerabilidade de 
ecossistemas afetados pela 
mudança climática, variabilidade 
climática e seca. 

 
Objetivo estratégico 3: Gerar 
benefícios globais por meio da 
implementação eficiente do 
UNCCD  
Impacto esperado 3.1. O 
gerenciamento sustentável da 
terra e o combate à 
desertificação/degradação da terra 
contribuem para  
a conservação e o uso sustentável 
da biodiversidade e para a 
atenuação da mudança climática. 

 

 



 

 a colheita, sobrepesca final, pesca ilegal, 
não regulada e não reportada (IUU) e 
práticas destrutivas de pesca para restaurar 
até 2030 os estoques de peixe em pelo 
menos a níveis de produção sustentável 
máxima 
14.4 Até 2020, conservar pelo menos 10% 
das áreas costeira e marinha, por exemplo 
por meio do estabelecimento de áreas 
marinhas protegidas e gerenciadas com 
eficiência e outras áreas eficientes com 
base em medidas de conservação, 
consistentes com a lei internacional e nas 
melhores informações científicas 
disponíveis. 

   

Declaração de ação 3: 
Criar 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. 

Meta proposta pela SDG 4. Garantir a 
educação de qualidade inclusiva e 
igualitária e promover oportunidades 
duradouras de aprendizado 
4.7 até 2030, garantir que todos os 
estudantes tenham acesso ao 
conhecimento e às habilidades necessárias 
para promover o desenvolvimento 
sustentável, incluindo entre outros, por meio 
de uma educação para o desenvolvimento 
sustentável e estilos de vida sustentáveis, 
direitos humanos, igualdade de gêneros, 
promoção de uma cultura de paz e não 
violência, cidadania global e apreciação da 
diversidade cultural e da contribuição da 
cultura para o desenvolvimento sustentável. 

 
Meta proposta pela SDG 12. Garantir 
padrões de produção e consumo 
sustentáveis 
12.1 Implementar a estrutura de programas 
de 10 anos para consumo e produção 
sustentáveis, todos os países em ação, 
com países desenvolvidos na liderança, 
levando em conta o desenvolvimento e as 
capacidades dos países em 
desenvolvimento 

 
12.2 Até 2030, atingir o gerenciamento 
sustentável e o uso eficiente dos 
recursos naturais. 

Meta de Aichi 19: Até 2020, 
conhecimento, a base da ciência e das 
tecnologias relacionadas a 
biodiversidades, seus valores, 
funcionamento, status e tendências, 
bem como as consequências de suas 
perdas, serão melhoradas, 
amplamente compartilhadas, 
transferidas e aplicadas. 

Objetivo estratégico 4: Mobilizar 
recursos para apoiar a 
implementação da Convenção 
por meio da construção 
eficiente de parcerias entre 
atores nacionais e 
internacionais Impacto 
esperado 4.1.  Recursos 
financeiros, técnicos e 
tecnológicos ficarão disponíveis 
para as Partes do país em 
desenvolvimento afetado e, onde 
apropriado, países da Europa 
Central e Oriental, para a 
implementação da Convenção. 
Impacto esperado 4.2. 
Ambientes políticos são 
aprimorados para 
implementação da UNCCD em 
todos os níveis. 
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