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“Capitalismo ecológico”
Utopia? Não digam isso a Paulo Magalhães. “Utopia é continuar a fazer conferências
internacionais para baixar as emissões sem alterar as regras”, diz o ambientalista, membro da
Quercus, investigador em Sociologia na Universidade Nova de Lisboa e autor do livro O
condomínio da Terra - Das alterações climáticas a uma nova concepção jurídica do Planeta.
Utopia, sublinha o ambientalista portuense, é pensar que podemos continuar a viver
como se o Planeta fosse inesgotável, como se a Amazónia fosse só do Brasil, como se não
estivesse tudo ao contrário. “Temos de inverter valores. Uma floresta só entra no PIB de um
país quando é transformada em madeira, quando está viva vale zero”, afirma Paulo Magalhães.
Formado em Direito, integra a equipa da associação ambientalista Quercus que está a
ultimar a proposta que vai levar à próxima conferência das Nações Unidas sobre Ambiente, a
Rio+20. O nome é tudo: esta conferência (que se realiza em Junho de 2012) acontece 20 anos
depois da famosa Cimeira da Terra, também no Rio de Janeiro. Foi nessa altura que se abordou
pela primeira vez à escala das Nações Unidas a questão das alterações climáticas.
Uma Cimeira de Copenhaga (2009) falhada depois, a economia verde deixou de ser uma
ideia para se ir pensando e tornou-se uma urgência. O que a Quercus sugere é que se tome
medidas à escala global para mudar o paradigma económico, reorientando o Mundo para a
economia verde, à luz de um princípio de justiça universal. Um sistema em que se lucra ao
contribuir para o bem comum e se paga pelo prejuízo causado – o chamado eco-saldo.
“Tem de haver um suporte jurídico global que seja a base para esta contabilidade”,
refere Paulo Magalhães. No final do processo, a Terra seria gerida como um condomínio, isto é,
um lugar que é de todos, com a vigilância das regras a caber a uma Organização Mundial do
Ambiente. Isto contraria a competitividade histórica da Humanidade, admite. “O grande desafio
deste século é organizar a interdependência ecológica”, refere.

Dora Mota, Jornal de notícias, 15-09-2011

I. COMPREENSÃO (2 pontos) Responda em português com as suas próprias palavras sem
copiar as frases do texto:
1. – Por que é importante o nome da próxima conferência das Nações Unidas sobre Ambiente?
2. - O que é que é a “economia verde”?
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II. VERDADEIRO OU FALSO? (2 pontos) Escreva a opção (Verdadeiro / Falso) que
corresponda. Justifique a sua eleição copiando a frase correspondente do texto.
1. – Os recursos do Planeta são inesgotáveis (Verdadeiro / Falso)
2. – As conferências internacionais são suficientes para mudar o comportamento ecológico
(Verdadeiro / Falso)
3. – O valor da madeira é maior que o valor das árvores (Verdadeiro / Falso)
4. – A mudança do paradigma económico precisa de suporte jurídico (Verdadeiro / Falso)
III. ELEIÇÃO MÚLTIPLA (2 pontos). Escolha a letra (a, b) que, em cada opção,
corresponda melhor ao sentido do texto.
1. – A Amazónia ............................ :
a) é só do país onde se situa
b) é de toda a gente
2 . – As alterações climáticas foram tratadas nas conferências internacionais....................... :
a) desde finais do século XX
b) desde o início do século XX
3 . – É preciso tomar medidas à escala ....................... :
a) nacional
b) mundial
4 . – A economia verde ....................... esperar:
a) pode
b) não pode
IV. SINÓNIMOS (2 pontos). Procure no texto um sinónimo das seguintes palavras ou
expressões:
1. - Congresso:
2. – Propriedade comum:
3. - Bosque:
4. - Modelo:
V. CONHECIMENTOS DE LÉXICO (2 pontos). Procure no texto as palavras seguintes e
escreva a letra (a, b, c) que corresponda à explicação mais próxima do texto:
1. - « Utopia » (parágrafo 1):
a) Fantasia.
b) Realidade.
c) Juízo.
2. - « inverter » (parágrafo 2):
a) financiar.
b) trocar.
c) conseguir.
3. - « Formado em Direito » (parágrafo 3):
a) Profissional.
b) Interessado.
c) Instruído.
4. - « gerida » (parágrafo 5):
a) estudada.
b) aumentada.
c) administrada.
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