
 

 

A Declaração de Princípios Fundadores do Fórum da Energia e Clima é uma carta de 
princípios que estabelece um compromisso de todos os seus membros fundadores e 
novos membros no combate à Crise Climática e preservação das diferentes formas de 
vida que habitam o nosso Planeta. 

É assim reconhecida a voz da ciência, que constata que a continua libertação dos gases 
de efeito de estufa na atmosfera, está a provocar enormes alterações no clima, e 
consequentemente na vida de pessoas, plantas, animais e nos diferentes ecossistemas. 
Com o aumento da concentração desses gases, aumenta também a retenção de 
radiação infravermelha no sistema terrestre, estando as temperaturas a aumentar de 
forma dramática ao longo das últimas décadas.  

A maior fonte desta poluição vem das atividades de origem antrópica e dos combustíveis 
fósseis que quando queimados libertam dióxido de carbono para a atmosfera, sendo 
isto particularmente grave, quando continuamos a depender deste tipo de combustíveis 
para 80% da energia que consumimos em todo o mundo. 

Os padrões de consumo da sociedade atual, a globalização e as dinâmicas de 
crescimento demográfico e económico, são baseadas em culturas de produção e 
descarte, que têm conduzido a uma exploração de recursos naturais como se não 
houvesse amanhã. 

O mundo natural, a Mãe Terra é assim agredida a cada segundo, e clama por uma 
mudança de comportamento imediata de cada um de nós. É assim necessário um 
avanço civilizacional para um respeito por este lugar maravilhoso que nos foi oferecido 
para procurarmos e encontrarmos a felicidade. 

Assim nasceu o Fórum da Energia e Clima, para que num abraço fraterno da língua 
portuguesa, possamos unir a sociedade, partilhar experiências e boas práticas, 
especialmente entre os estados membros pertencentes à Comunidade de Países de 
Língua Portuguesa (CPLP), para um movimento civil capaz de produzir e acelerar as 
mudanças em prol de mitigar as alterações climáticas. 

Uma organização aberta, que envolva todos os que queiram fazer ouvir a sua voz, e 
que com a sua voz e ações possam mobilizar esforços para um movimento pacífico, 
generoso, ativo e dinâmico, que seja também um abraço com as próximas gerações 
que precisam que hoje lutemos por elas. 

Este é um movimento que considera diferentes áreas de saber e experiências, de forma 
a conduzir o mundo para uma nova Economia Verde e Sustentável visando atingir as 
metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o cumprimento do 
Acordo de Paris. 

Para isso apresentamos os princípios aos quais aderimos: 

1. Defender a urgente transição energética para uma economia livre de 

combustíveis fósseis, promovendo, utilizando e divulgando as energias 

renováveis, como a alternativa sustentável que alimenta as necessidades da 

nossa civilização, ao mesmo tempo que minimiza a nossa pegada ecológica 

e gera a criação de emprego; 

2. Promover uma maior utilização de transporte público, de viaturas elétricas ou 

de hidrogénio, e dos meios suaves de transporte; 

3. Defender, Alertar e Promover uma política de 5 Rs: Repensar, Reduzir, 

Reutilizar, Recuperar e por último Reciclar. Tentando sempre maximizar a 

reutilização e recuperação de produtos num ciclo quase fechado, de modo a 

facilitar a transição para uma Economia cada vez mais circular, onde os 

recursos naturais sejam cada vez mais preservados; 



 

 

4. Dinamizar ações de plantação de espécies autóctones e sumidouras de 

carbono, a fim de acelerar o caminho para a neutralidade carbónica; 

5. Assumir no quotidiano de cada um, um modo de vida exemplar, respeitador 

da natureza, da poupança dos seus recursos, e da transformação para um 

modo mais sustentável de nos relacionarmos com o Planeta que habitamos; 

6. Defender, Alertar e Promover as ações necessárias para preservação das 

Florestas, Ecossistemas e de todos os seres vivos, principalmente os mais 

vulneráveis; 

7. Promover a consciencialização, principalmente dos mais jovens para os 

princípios do Fórum, disseminando o conhecimento e envolvendo ativamente 

as novas gerações no processo de mudança; 

8. Promover a ciência e todos os saberes para que toda a sociedade, nas suas 

várias classes, possa compreender o problema e, na medida e possibilidade 

de cada um, se adaptar e colaborar no processo de mudança; 

9. Lutar com ativismo pacífico contra todas as ações que mantenham o atual 

modo de autodestruição, sempre que existam decisões que representem um 

ataque ao ambiente, aos ecossistemas e às diferentes formas de vida; 

10. Promover a Economia Sustentável também como uma nova oportunidade de 

emprego e de formar novos profissionais no futuro; 

11. Ajudar a que mais conhecimento e informação chegue às empresas, para 

que possam também progredir para se tornarem 100% renováveis no menor 

espaço de tempo possível; 

12. Interligar as nossas ações com os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, com ênfase nos que se referem aos princípios de saúde 

planetária, como estratégia para diminuir as ações nefastas sobre o ambiente 

e as possíveis consequências na saúde pública; 

13. Identificar parcerias e incentivar ideias de possíveis ações e projetos a 

desenvolver na sua comunidade ajudando os outros membros sempre que 

seja preciso; 

14. Promover ações junto da família, amigos, empresas e toda a sociedade civil 

para uma maior sensibilização e adesão à luta pela vitória na crise climática;  

15. Promover e disseminar em todos os meios ao dispor as boas práticas, de 

todos que hoje juntam a sua voz, as suas ações e o seu exemplo na luta por 

um Mundo mais sustentável e por uma economia mais circular; 

16. Mobilizar cada vez mais membros no seu País para fazerem parte do Fórum 
da Energia e Clima e dos seus projetos, para que a nossa voz possa chegar 
mais longe e ser mais eficaz. 

Deste modo, a Declaração de Princípios Fundadores do Fórum da Energia e Clima 

pretende cultivar uma mudança de comportamentos transversal a todos os níveis da 

sociedade, começando pela sua força motora: a sociedade civil. Todos os novos 

membros do Fórum da Energia e Clima aderem a um movimento alegre e dinâmico, 

promovendo e enaltecendo os seus princípios fundadores que visam o respeito e a 

preservação do nosso planeta. 

Fórum da Energia e Clima 
 

Juntos, por mais futuro. 

www.energiaeclima.org 
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