
 

 

 

 

 

Preparação da Assembleia Internacional AIC 2023 : 
Metodologia 

 
As três fichas de formação de Setembro-Outubro, Novembro-Dezembro e Janeiro-

Fevereiro visam preparar a nossa Assembleia Internacional AIC 2023, que terá lugar em 

Roma no próximo mês de Março. 

O Padre Gabriel Naranjo, CM, será um dos oradores da reunião; convida-nos a utilizar uma 

metodologia inspirada na viagem sinodal proposta pelo Papa Francisco para a preparação 

do Sínodo sobre a Sinodalidade, que terá lugar em Outubro de 2023. Desde o início deste 

processo sinodal em Novembro de 2021 na Assembleia Eclesial da América Latina, o Santo 

Padre nos pediu para entrarmos em atitudes de: escuta, diálogo, encontro, discernimento, 

decisão e transbordamento. 

Três atitudes são escolhidas porque correspondem aos três momentos da Assembleia: 

 A preparação da Assembleia como Escuta; 

 A própria Assembleia como Discernimento; 

 A projeção da Assembleia como Transbordamento evangelizador. 

Por trás desta terminologia está uma reinterpretação bíblica do conhecido método: 

 Ver-Julgar-Agir: 

 A escuta, durante a preparação da Assembleia, permite que as vozes da Palavra sejam 
percebidas na realidade (Vendo); 

 O discernimento, durante a Assembleia, facilita a tomada de decisões para resolver os 
problemas que surgem no primeiro momento, à luz de nossa visão de mundo 
(Julgando); 

 O transbordamento, durante a projeção da Assembleia, energiza seu alcance 
missionário, para afetar o destino dos pobres e da criação, e a renovação de voluntários 
e grupos (Agindo). 

Tenha em mente que esses três momentos e suas atitudes correspondentes não são 
mutuamente exclusivos, mas inter-relacionados, pois em cada um deles há elementos dos 
outros, que se entrelaçam de modo que cada um dos três faça parte de um processo, 
evitando o perigo de compartimentos separados e ações pontuais. 

Assim, por exemplo, o tema das fichas de formação (Escuta) será tratado novamente no 
desenvolvimento da Assembleia (Discernimento), enriquecido pelas contribuições que 
serão reunidas a partir da reflexão pessoal e grupal em todo o mundo. 

Escutemos agora o nosso primeiro tema de Assembleia: desenvolvimento sustentável.  



 

 
 
 
 

FICHA DE FORMAÇÃO 
Setembro-Outubro 2022 

 

Desenvolvimento sustentável-Nossa Casa Comum  

 

Introdução 

O nosso ambiente natural e as nossas condições de vida estão mudando. Nos últimos anos, 
muitas associações da rede AIC têm sido afetadas por catástrofes naturais: ciclones, 
inundações, secas e ondas de calor. É importante compreender que estes fenômenos são 
cada vez mais frequentes devido ao processo subjacente das alterações climáticas. Por que 
é que o nosso clima está mudando e o que podemos fazer a esse respeito? Este é o tema 
desta ficha de formação.  

Nas páginas seguintes explicaremos o que é o aquecimento global e que mudanças provoca 
no clima do mundo. Vamos analisar a forma como as instituições internacionais reagiram a 
estas mudanças, e refletir sobre o desenvolvimento sustentável e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU. Finalmente, daremos alguns exemplos do que cada 
um de nós pode fazer na nossa vida diária ou nos projetos que criamos para contribuir para 
o desenvolvimento sustentável e ajudar a combater as alterações climáticas. Quando cada 
um de nós faz o que pode, todos nós contribuímos para proteger a nossa casa comum. 

 

Mudanças Climáticas 

 

Para compreender as alterações climáticas, temos primeiro de explicar o que é o efeito de 
estufa. Vejamos o diagrama na página seguinte. O diagrama mostra o nosso planeta Terra, 
que está rodeado por uma atmosfera constituída por diferentes gases. Alguns destes gases, 
chamados gases com efeito de estufa, têm a capacidade de reter o calor.  

Quando a energia do Sol viaja pelo espaço e atinge a superfície da Terra, aquece o solo e os 
oceanos (1). Esta energia solar é transformada em calor infravermelho que regressa à 
atmosfera terrestre (2). Na atmosfera, o calor está preso em gases com efeito de estufa, 
que impedem que a maior parte do calor regresse ao espaço (3). Em si mesmo, Este é um 
fenómeno muito útil: graças aos gases com efeito de estufa, o nosso planeta é mais quente 
e a vida tem sido capaz de se desenvolver na Terra. 

 “Todos podemos colaborar, como instrumentos de Deus, 

no cuidado da criação, cada um a partir da sua cultura, 

experiência, iniciativas e capacidades”. 

- Santo Padre Francisco, Carta Encíclica Laudato Si’ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Humanos, plantas e animais, todos os seres vivos na terra, precisam de uma certa 
temperatura para viver. O problema surge quando a temperatura é demasiado elevada. Isto 
é o que começou a acontecer desde aquilo a que chamamos a Revolução Industrial.  

A Revolução Industrial é um período importante na história mundial, que começou durante 
a segunda metade do século XVIII, quando um período de rápido desenvolvimento 
industrial começou na Grã-Bretanha e se estendeu à Europa, aos Estados Unidos e a outros 
países. O motor a vapor foi inventado, queimando carvão para produzir vapor, o qual foi 
convertido em movimento num motor. Esta invenção foi utilizada para alimentar as 
primeiras fábricas, comboios e navios. Teve um impacto significativo no estilo de vida das 
pessoas: puderam produzir bens em massa mais facilmente e o comércio internacional 
aumentou. No início do século XX, outros tipos de motores, tais como o motor de 
combustão interna, que queima gás natural ou petróleo, começaram a tornar-se populares 
e a substituir o motor a vapor.  

O que tem este desenvolvimento industrial a ver com o efeito estufa? A questão é que 
quando os motores queimam carvão, petróleo ou gás natural (que são chamados 
“combustíveis fósseis”), isto produz gases com efeito de estufa. Os principais gases com 
efeito de estufa são dióxido de carbono (fórmula química CO2), metano (CH4) e óxido 
nitroso (N2O). À medida que as emissões de gases com efeito de estufa aumentam, cada 
vez mais calor é retido na atmosfera da Terra. A isto chama-se aquecimento global: as 
temperaturas médias em todo o globo aumentaram desde o século XVIII devido ao aumento 
das nossas emissões de gases com efeito de estufa. 

O desenvolvimento industrial espalhou-se por todo o planeta durante centenas de anos. As 
nossas indústrias e tecnologias têm evoluído desde o início da era industrial, mas 
continuamos a queimar combustíveis fósseis e a emitir gases com efeito de estufa. Isto é 
salientar que a atividade industrial também prejudica o ambiente de muitas outras formas: 
esgotando os recursos naturais sem limites, poluindo o ar, a água e o solo, e criando 
resíduos através dos produtos que consumimos e depois jogamos fora para comprar novos 
produtos. 



 

Atualmente, os maiores emissores de gases com efeito de estufa são os seguintes setores: 

 Produção de eletricidade e calor 

 Transportes 

 Indústrias  

 Agricultura, silvicultura e uso do solo 
 

O que acontece quando continuamos a adicionar gases com efeito de estufa à atmosfera e 

a aumentar a temperatura do planeta? Quando isto acontece durante um longo período de 

tempo, e mais rapidamente do que nunca, cria um desequilíbrio climático: 

 Os eventos climáticos extremos estão a tornar-se mais frequentes e mais intensos: 

o Calor extremo (ondas de calor), mas também frio extremo. 

o Inundações e precipitação extrema 

o Secas 

o Incêndios florestais  

o Ciclones 

 As plantas e os animais são afetados por estas mudanças: algumas espécies migrarão 
para outras partes do mundo e outras ficarão extintas se o seu ambiente natural mudar 
demasiado e deixar de satisfazer as suas necessidades. A isto chama-se “perda de 
biodiversidade”, ou seja, uma diminuição da diversidade de animais e plantas no 
ambiente natural à nossa volta. 

 À medida que as temperaturas aumentam, algumas espécies de plantas deixarão de 
poder viver no seu ambiente natural. Como consequência, as áreas de produção de 
culturas podem mudar. Os eventos climáticos extremos também podem destruir 
culturas. Isto pode ter um impacto na quantidade de alimentos disponíveis e nos 
rendimentos que os agricultores ganham com a sua produção. 

 Os oceanos estão aquecendo e se acidificando. As geleiras nas partes mais frias do 
mundo estão a derreter gradualmente e em consequência disso o nível do mar está 
subindo. Isto afeta particularmente as cidades e regiões costeiras, bem como as ilhas, 
que podem ser gradualmente inundadas. 

 Todas estas mudanças podem contribuir para o conflito e a migração. 

 Os impactos climáticos são desiguais: as pessoas que vivem na pobreza, que têm 
menos recursos para se adaptarem a estas mudanças, serão as mais afetadas.  

Os cientistas concordam agora que a temperatura média da Terra não deve subir mais de 
2°C em comparação com as temperaturas de 1850-1900. Se formos capazes de manter o 
aquecimento abaixo de um aumento de 2°C, isto deverá evitar os piores impactos do 
desequilíbrio climático e manter a Terra habitável para os seres humanos. 
 

 



 

Perguntas para reflexão: 

1. Já sabe o que é a mudança climática?  É um tema que é frequentemente discutido 
na sua comunidade? 

2. Tem notado mudanças no clima da sua região nos últimos anos? 3. A sua 
comunidade foi afetada por eventos climáticos extremos? 

 

Os objetivos do desenvolvimento sustentável  

 

O que podemos fazer para reduzir o aquecimento global? Como podemos prevenir as 
alterações climáticas? Estas são questões em que cientistas e políticos têm pensado 
principalmente desde os anos 60, quando começaram a surgir cada vez mais provas 
científicas de que a Terra estava se aquecendo.   

O conceito de desenvolvimento sustentável foi criado na década de 1980. Os líderes 
mundiais começaram a ver o “desenvolvimento” como mais do que apenas o apoio à 
economia de um país ou a abordagem de problemas sociais. O ambiente também tem um 
papel importante a desempenhar. Isto é o que chamamos desenvolvimento “sustentável”: 
combina três dimensões-chave: econômica, social e ambiental. 

 Outra forma de definir desenvolvimento sustentável é dizer que “satisfaz as necessidades 
do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas 
próprias necessidades” (World Commission on Environment and Development, Our 
Common Future, 1987, p. 16). As “gerações futuras” são aqui um novo elemento: o 
desenvolvimento não deve apenas satisfazer as nossas próprias necessidades, mas também 
as das pessoas que viverão depois de nós, dos nossos filhos e netos. 

Com o novo conceito de desenvolvimento sustentável, as instituições políticas começaram 

a dar mais importância à proteção da Terra e a cuidar do nosso ambiente natural. 

Atualmente, um dos principais instrumentos de que dispomos para trabalhar em prol do 

desenvolvimento sustentável são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Estes 

objetivos comuns, criados pelas Nações Unidas em 2015, visam ajudar os países de todo o 

mundo a alcançar o desenvolvimento sustentável até 2030. É este o aspecto dos objetivos:  

 

 

 

 

 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf


 

Como voluntárias da AIC, é interessante estar consciente de que os nossos projetos a nível 

local contribuem para alcançar estes importantes objetivos globais. Sete deles estão 

diretamente relacionados com o trabalho da AIC: 

 

Objetivo 1: Erradicar a pobreza 
Este tem sido o principal objetivo da rede AIC durante mais de 400 
anos. 

 

Objetivo 3: Boa saúde e bem-estar para todos 
Muitos projetos da AIC abordam a saúde das adultos/filhos que vivem 
na pobreza como parte do seu “apoio holístico”. 

 
 

Objetivo 4: Educação de qualidade 
Desde 2011, a educação a todos os níveis tem sido uma das linhas de 
ação prioritárias da AIC. 

 
 

Objetivo 5: Igualdade de gênero 
Discriminação e violência continuam a ser uma realidade global. Por 
exemplo, foi observado um aumento significativo da violência 
doméstica durante a recente pandemia da COVID-19. O Prêmio AIC 
Delva apoia projetos que abordam a violência contra as mulheres. 

 
 

Objetivo 12: Produção e consumo responsáveis 
Desde 2017, a AIC tem apoiado e dado visibilidade a projetos que 
visam proteger o planeta, promover o consumo responsável, a 
reciclagem, etc., principalmente através do Prêmio Dominique de 
Desenvolvimento Sustentável. 
 

 
 

Objetivo 16: Paz, justiça e instituições fortes 
Alguns projetos da AIC visam informar as pessoas que vivem na 
pobreza sobre os seus direitos, enquanto outros projetos ensinam 
sobre a paz. Condenar a injustiça através da defesa dos direitos é 
também uma das missões da AIC. 

 

Objetivo 17: Parcerias para alcançar os objectivos. 
O trabalho na rede AIC incentiva a troca de experiências, sinergias e 
ações entre os grupos AIC. A AIC também encoraja parcerias e 
sinergias com outros organismos locais externos para tarefas que a 
AIC não pode realizar por si só. 



 

Perguntas para reflexão: 

1. Para quais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pensa que os seus projetos 
locais contribuem? 

2. No contexto do seu projeto, seria possível contribuir para outro Objetivo? 

 

Proteger juntos nossa casa comum  

 
Como vimos na primeira seção desta ficha de formação, o desenvolvimento industrial tem 
tido muitos efeitos negativos sobre o ambiente. Chegamos a pensar na Terra como uma 
abundância de recursos, que estão à nossa disposição e que podemos utilizar sem limitações. 
Contudo, as provas científicas mostram que estamos a mudar o clima global e a degradar o 
nosso ambiente. Diante dessa situação, devemos mudar o nosso comportamento para 
garantir que não degradamos tanto a Terra que a humanidade já não possa viver nela. 

O Dia da Superação da Terra marca a data em que a humanidade esgotou todos os recursos 
biológicos que a Terra regenera num ano. Este ano, o Dia da Superação da Terra cai a 28 
de Julho. É como se vivêssemos do crédito dos nossos filhos para o resto do ano.... 

Na sua Carta Encíclica Laudato Si, o Papa Francisco salienta que todos os seres humanos 
partilham uma “casa comum”: todos vivemos no planeta Terra e dependemos dos seus 
recursos naturais. Ele escreve:  

“A nossa casa comum se pode comparar ora a uma irmã, com quem partilhamos a 
existência, [...] Esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso 
irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Crescemos a pensar que 
éramos seus proprietários e dominadores, autorizados a saqueá-la.” (§§ 1-2) 

Esta situação tem de mudar e devemos, em vez disso, proteger e cuidar da frágil criação que 
Deus nos deu:  

“O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir 
toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, 
pois sabemos que as coisas podem mudar.” (§ 13) 

Como vimos na segunda secção desta ficha de formação, a necessidade de proteger o nosso 
ambiente levou os líderes mundiais a abraçar a ideia de desenvolvimento sustentável e a criar 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Estes objetivos dão uma orientação comum aos 
países de todo o mundo, e o nosso trabalho como voluntárias da AIC contribui para alcançá-los. 

Gostaríamos agora de acrescentar alguns exemplos do que cada um de nós pode fazer para 
ajudar a proteger a nossa casa comum. De fato, o nosso modo de vida tem um grande impacto 
sobre o ambiente, e todos podemos fazer a diferença mudando alguns dos nossos hábitos, 
tanto individualmente como nos nossos projetos AIC.  

Aqui estão algumas ideias para o inspirar. Podem ajudar-nos a reduzir as nossas emissões 
de gases com efeito de estufa e a utilizar os limitados recursos naturais do nosso planeta de 
forma mais parcimoniosa. Como os estilos de vida dependem do nosso rendimento e 



 

contexto social, escrevemos dicas separadas para os grupos mais vulneráveis e os mais 
privilegiados. Contudo, muitos dos conselhos podem ser aplicados aos dois grupos, por isso 
cabe-lhe a si ver o que é mais relevante no seu contexto local. 

Conselhos para os grupos mais vulneráveis 

Reduzir o desperdício 

 Evitar atirar lixo para a natureza, pois pode poluir o ar, a água e o solo. Os resíduos 
orgânicos podem ser utilizados para compostagem. O papel, metal e plástico podem 
ser reciclados (se possível na nossa região), ou reutilizados para outros fins.  

Agricultura e uso do solo 

 Cultivar alimentos na nossa própria terra ou em hortas comunitárias. 

 Utilizar métodos de agricultura orgânica e fertilizantes naturais, que preservam a 
fertilidade do solo. Os produtos sintéticos, tais como pesticidas, aumentam a 
produtividade a curto prazo, mas destroem a vida do solo, o que diminui a fertilidade 
do solo ao longo do tempo. Ao longo de longos períodos de tempo, os solos tornam-se 
demasiado pobres para serem cultivados. 

 Utilizar espécies vegetais locais antigas, pois são provavelmente as mais adequadas ao 
nosso clima local. Troca de sementes na nossa comunidade 

 Cultivar várias espécies ao mesmo tempo. O cultivo de uma única espécie torna-a mais 
vulnerável, por exemplo, uma doença é susceptível de destruir toda a cultura. Se 
houver várias espécies, é mais provável que algumas sejam resistentes e que não se 
perca toda a cultura. 

 Preservar as florestas existentes ou plantar novas árvores. As árvores e outras plantas 
absorvem CO2 (um gás com efeito de estufa), enquanto que a sua redução emite CO2. As 
florestas e outros ambientes naturais têm uma rica biodiversidade, o que significa que são 
o lar de muitas plantas e animais. São também o lar de alguns povos indígenas, que não 
passaram por um processo de desenvolvimento industrial, mas, pelo contrário, apenas 
utilizam a natureza à sua volta para a alimentação, medicina, para construir as suas casas, 
etc., vivendo em harmonia com a natureza e preservando os recursos da Terra. Se 
preservarmos o seu ambiente de danos, eles poderão continuar a viver desta forma. 

Moradias 

 Criar latrinas em locais onde não haja canalização interior. Desta forma, os resíduos humanos 
estão num só lugar e não poluem. Há também menos risco de transmissão de doenças  

 Utilizar técnicas de construção antigas e materiais locais. Estes são provavelmente os mais 
adequados para o nosso ambiente, e não têm de ser transportados a longas distâncias, 
emitindo CO2. Construir casas que sejam mais resistentes a eventos climáticos 
extremos. Isto limita os danos causados por eventos climáticos extremos., como estas 
são mais frequentes, não há necessidade de reconstruir casas após cada evento. 

 Utilização da água 

 Recolher a água da chuva. Mesmo que não seja bebível, pode ser utilizado para lavagem 
e limpeza. 



 

Conselhos para grupos mais privilegiados 

Consumo 

 Comprar alimentos e outros produtos locais, em vez dos que foram transportados de 
longe, que emitem CO2. No caso dos alimentos, pode ser útil ter um calendário de legumes 
e frutas da época, para que saiba o que está na época no seu país em qualquer momento. 

 Comprar alimentos orgânicos para apoiar a agricultura biológica, que preserva a 
fertilidade do solo. 

 Adotar uma dieta mais baseada em plantas:  
o muitos vegetais (a sua produção utiliza muito menos água do que a produção de 

carne) 
o menos carne (a produção de carne emite metano, um gás de estufa) 
o menos peixe (para reduzir a sobrepesca e o esgotamento dos oceanos. 

Reduzir o desperdício 

 Comprar alimentos a granel utilizando os nossos próprios sacos e caixas, em vez de 
comprar produtos embalados. Isto reduz os resíduos, especialmente o plástico (que é 
um dos materiais mais poluentes e é feito de petróleo. Pode demorar até 500 anos a 
decompor-se). 

 Utilizar pratos, copos e utensílios reutilizáveis e uma garrafa de água recarregável, em 
vez de pratos de utilização única. 

 Comprar objetos, roupas, móveis, etc., que sejam de boa qualidade e que durem 
muitos anos. O artesanato tende a ser mais durável do que os artigos produzidos em 
massa vendidos a preços baixos. A compra de artigos que duram mais tempo irá reduzir 
o desperdício. 

 Comprar apenas o que precisamos, para que nada vá para o desperdício. 

 Dar roupa, eletrônicos e outros artigos não utilizados a lojas de segunda mão em vez 
de os jogar fora. Também podemos comprar artigos em segunda mão. 

 Reparar artigos, roupas, etc., em vez de os jogar fora. 

 Imprimir menos. Também podemos reutilizar papel impresso através da impressão de 
rascunhos de documentos. 

 Triagem de resíduos: separar os resíduos orgânicos e reciclar papel, metal e plástico 

 Desligar as luzes ao sair de uma sala. Utilizar lâmpadas LED, que consomem menos 
eletricidade.  

 Desligar os aparelhos elétricos (televisão, computador, etc.) quando não estiverem 
sendo utilizados. 

 Manter o aquecimento ligado apenas nos ambientes que utilizamos. 

 Baixar o aquecimento alguns graus e usar roupa mais quente. 

 Utilizar apenas a quantidade de água necessária ao aquecer água numa chaleira. 

 Deixar de utilizar combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás natural) e utilizar energias 
renováveis (solar, eólica, hídrica, bioenergética, geotérmica) em vez disso. Isto reduz as 
emissões de CO2 

Uso da água 

 Tomar uma ducha rápida, em vez de um banho demorado.  



 

  Lavagem de pratos numa bacia em vez de debaixo de água corrente 

Transporte  

 Ir à pé ou de bicicleta em vez de veículos motorizados (carro, comboio, barco, avião). 

 Utilizar transportes públicos. Estes são geralmente veículos motorizados, mas com mais 
pessoas no mesmo veículo, o que reduz a quantidade de emissões de CO2 por pessoa. 

Sensibilização e promoção 

 Informar as pessoas à nossa volta sobre questões ambientais para aumentar a sua 
sensibilização. Se mudarmos alguns dos nossos hábitos diários, podemos explicar a 
outros por que o fazemos. 

 Envolver-se no trabalho de divulgação na nossa comunidade local para dizer aos líderes 
locais o que precisamos de fazer para melhor proteger o ambiente: criar instalações de 
reciclagem, receber financiamento para construir habitações mais resistentes em caso 
de condições meteorológicas extremas, etc. 

 
Perguntas para reflexão: 

1. Acredita que o seu estilo de vida respeita o ambiente? Quais dos seus hábitos 
diários pensa que são amigos do ambiente e quais gostaria de mudar? 

2. Esta ficha de formação deu-lhe ideias para novos projetos que gostaria de 
desenvolver na sua comunidade? 

 

Conclusão 

 

Esta ficha de formação forneceu-nos uma visão geral do tema do desenvolvimento sustentável. 
Na metodologia de Escuta - Discernimento - Transbordamento, apresentada no início da ficha, 
estamos na primeira fase de escuta. Podemos agora usar o que acabámos de aprender para 
pensar tanto no nosso estilo de vida como na nossa missão de serviço às pessoas que vivem na 
pobreza. O P. Gabriel Naranjo sugere-nos algumas questões sobre as quais devemos refletir: 

Perguntas para reflexão: 

Vamos colocar-nos numa atitude de escuta. Ouçamos a voz da Palavra nas nossas famílias, 

nas nossas comunidades, nos nossos locais de vida e de ação, no que diz respeito às 

Alterações Climáticas, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e aos Cuidados com 

o Lar Comum. E deixemo-nos guiar por estas duas questões: 

1. Que apelos concretos ouvimos de Deus na realidade atual das alterações climáticas? 

- Desafios chave 

2. Quais são as necessidades mais prementes às quais devemos responder como 

seres humanos, como crentes, e como guardiães do carisma vicentino? 

- Principais necessidades urgentes  



 

Aqui estão alguns projetos da AIC relacionados com o tema do desenvolvimento sustentável: 

 MADAGASCAR, Fianarantsoa: Reflorestamento com árvores frutíferas 

As voluntárias AIC de Fianarantsoa decidiram participar na reflorestação do país, plantando 
árvores de fruto (papaia, café, limão, laranja, moringa, etc.) no jardim da “Escola da Segunda 
Oportunidade” onde o seu projeto tem lugar.  

As voluntárias da AIC forneceram mudas e adubo, e os jovens beneficiários do projeto e os 
seus pais participaram na plantação. As frutas serão consumidas na cantina da escola e os 
excedentes serão vendidos para gerar receitas para o projeto.  

Este projeto contribui para o desenvolvimento 
sustentável de várias maneiras: as plantas absorvem CO2 
da atmosfera, ajudando a reduzir o aquecimento global. 
A plantação de árvores também traz mais umidade ao 
solo e ajuda a combater as secas que frequentemente 
ocorrem em Madagáscar. Além disso, a colheita de fruta 
das árvores locais não emite CO2 enquanto que se 
comprar alimentos transportados de longe emite muito 
mais CO2. Esta iniciativa pode ser facilmente replicada em 
qualquer outra parte do mundo: porque não plantar 
árvores de fruto, arbustos de bagas ou outras plantas 
comestíveis na sua própria vizinhança? 

 

 EQUADOR, São Gabriel: Horta urbana 

As voluntárias da AIC apoiam idosos isolados e migrantes venezuelanos que vêm para a 

cidade de San Gabriel, no norte do Equador. Com a ajuda do pessoal da unidade educacional 

“Pablo Muñoz Vega”, criaram uma cantina para distribuir comida aos sábados a cerca de 

130 pessoas.  

Para apoiar esta atividade, os voluntários criaram uma horta gerida pela comunidade com 

a colaboração de estudantes do ensino secundário. As culturas são variadas e as terras são 

deixadas em repouso quando necessário. Graças a esta iniciativa, os produtos colhidos são 

utilizados como ingredientes para as distribuições alimentares de sábado e o excedente é 

vendido para angariar fundos para a compra de novas sementes e/ou ferramentas. 

O projeto contribui para o desenvolvimento 

sustentável, uma vez que as frutas e legumes vão 

diretamente do campo para a cozinha da cantina, 

pelo que não há emissões de CO2 durante o 

transporte. É também uma grande ideia variar as 

culturas e deixar a terra em em repouso, uma vez 

que isto melhora a fertilidade do solo e torna as 

culturas menos vulneráveis a doenças. 



 

 FILIPINAS, Ciudad de Naga: Reconstrução de casas destruídas pelos tufões 

Os tufões (ciclones tropicais) estão a tornar-se mais frequentes e mais intensos como 

resultado das alterações climáticas, e as Filipinas são particularmente vulneráveis devido à 

sua localização geográfica. No espaço de algumas semanas, três tufões sucessivos atingiram 

o país em 2020, causando mais de 100 mortes e danos extensos em habitações, 

infraestruturas e culturas. 

Na cidade de Naga, centenas de famílias ficaram sem casa e as voluntárias da AIC 

trabalharam com uma paróquia local e a Famvin Homeless Alliance para reparar e 

reconstruir casas. Os voluntários compraram materiais de construção para reparar as casas 

de 40 famílias. Para substituir as casas que tinham sido completamente destruídas, queriam 

construir casas de concreto que fossem mais resistentes a futuros tufões. Isto só foi possível 

para as 10 famílias que possuíam as suas próprias terras, mas não para as 25 que não 

possuíam.  

Os voluntários contataram o governo local na cidade de Naga, que encontrou um local de 

realojamento onde as 25 famílias podiam construir casas permanentes. Trabalhadores 

qualificados trabalharam com os futuros residentes na construção das casas duplex em 

concreto, sob a supervisão de um arquiteto voluntário e da equipe de habitação da paróquia 

local. As primeiras casas foram concluídas em Março de 2022.  

Este projeto contribui para o 

desenvolvimento sustentável ao abordar 

algumas das consequências das alterações 

climáticas. À medida que os tufões se tornam 

mais frequentes e intensos, é desejável 

construir casas mais resistentes ao tufão. 

Desta forma, as casas não terão de ser 

reconstruídas após cada tufão, mas espera-se 

que resistam melhor a catástrofes naturais. 
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o Cuidado da Casa Comum. 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022: Indicadores Brasileiros para os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável. 
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