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APRESENTAÇÃO DO WORKSHOP 
 
I- Visão geral contextual 
 

Os efeitos sociais e econômicos da mudança climática e da degradação ambiental associada estão 
se tornando cada vez mais visíveis nas paisagens sociopolíticas globais e locais. Somente na África, 
2022 viu um dilúvio de desastres ambientais devastadores, incluindo inundações na África do Sul, 
Nigéria, Chade e Quênia, secas no Corno de África, Madagáscar e Marrocos, e o Ciclone Gombe 
atingiu Moçambique e Malawi. com novas tempestades tropicais atingindo a costa leste do 
continente. Esses eventos não apenas tiveram um impacto terrível na vida humana, mas também 
resultaram no deslocamento de milhões de pessoas e se tornaram uma das principais causas de 
migração. 
Embora a mudança climática raramente seja uma causa direta de conflito em si, a migração, 
particularmente um aumento na migração, é muitas vezes um fator causador e agravante do 
conflito, especialmente quando os governos não estão preparados para a  rápida expansão das 
necessidades de serviços locais.1. O Diálogo Intergeracional (IGD) proposto irá, portanto, desvendar 
a complexa dinâmica entre mudança climática, conflito e migração com foco em como os governos 
locais podem gerenciar o potencial de conflito que decorre tanto da mudança climática quanto do 
aumento da migração causada pela mudança climática e deslocamento devido a desastres naturais. 
Os efeitos diretos e indiretos das mudanças climáticas afetam todo o sistema socioecológico 2. Há 
um crescente reconhecimento de que, embora a mudança climática raramente seja a principal 
causa de conflito, ela pode atuar como um multiplicador de riscos, exacerbando as vulnerabilidades 
subjacentes e agravando as queixas existentes. Deixar os fatores e tensões climáticos e ambientais 
fora da análise de conflitos e riscos significará omitir seu impacto na segurança local, nacional e 
regional, o 3que pode levar a respostas inadequadas ou alerta precoce para questões de paz e 
segurança. 
Os riscos climáticos são específicos do contexto e seus impactos e resultados variam entre os grupos 
populacionais, dependendo de vários fatores sociais, econômicos, ambientais e políticos 4. Como 
aponta um resumo da política do SIPRI, os impactos e resultados dependem “da presença e força 
das instituições sociais e políticas, da vulnerabilidade e resiliência da população, da estrutura e 
sensibilidade aos conflitos dos programas de adaptação existentes, da dinâmica temporal e espacial 
do evento climático ou tendência, e atitudes sociais em relação às pessoas deslocadas” 5. Embora a 

                                                           
1 The White House. 2021. Report on the Impact of Climate Change on Migration. Washington DC, USA. Available from: 
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/10/Report-on-the-Impact-of-Climate-Change-on-
Migration.pdf 
2 Malin Mobjök, Florian Krampe and Kheira Tarif. 2020. “Pathways of Climate Insecurity: Guidance for Policymakers.” 

in SIPRI Policy Brief. 
3 Mesmo  
4 Malin Mobjök, Florian Krampe and Kheira Tarif. 2020. “Pathways of Climate Insecurity: Guidance for Policymakers.” 

in SIPRI Policy Brief. 
5 Mesmo. 
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mudança ambiental e a escassez de recursos não sejam necessariamente garantias de conflitos 
violentos, os riscos são maiores quando as instituições e comunidades carecem de capacidade de 
adaptação para absorver estresse adicional ou para se adaptar a um mundo em mudança climática. 
Embora a mudança climática nem sempre leve a conflitos, os cientistas e analistas geralmente 
concordam que a mudança climática, juntamente com outros fatores, levará ao aumento do 
deslocamento e da migração, o 6que pode criar novas tensões conflitantes entre as pessoas 
deslocadas. e grupos populacionais sedentários. Por exemplo, de acordo com o Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os refugiados, cerca de um milhão de pessoas na Somália foram deslocadas 
pela seca desde janeiro de 2021. 7Isso aumentou significativamente as tensões em uma região já 
frágil devido ao aumento da competição por recursos e assistência humanitária. 
Os fluxos migratórios grandes, espontâneos e não regulamentados podem ter um impacto 
significativo na estabilidade e segurança local, nacional e internacional, especialmente em situações 
em que os migrantes têm de competir com os locais por recursos já escassos, onde há uma rápida 
urbanização em cidades não planejadas e onde há são as tensões entre os migrantes e as 
comunidades de acolhimento. A migração em massa também pode dificultar a capacidade do 
Estado de controlar suas fronteiras e, portanto, aumentar os riscos reais e percebidos de violência 
de grupos migrantes. A atividade terrorista internacional recente e a circulação ilícita de armas 
pequenas e leves, entre outros fatores, chamaram a atenção para migrantes individuais e o 
potencial de comprometimento da ordem pública por indivíduos cuja intenção é minar a segurança 
e a estabilidade dos Estados e sociedades. Dado que a mudança climática só deve piorar nos 
próximos anos, esses grandes fluxos de migrantes espontâneos provavelmente aumentarão, 
principalmente se os governos não conseguirem administrar adequadamente os desastres 
ambientais e as comunidades deslocadas. 
Dado que a mudança climática pode estar ligada à migração, que por sua vez pode estar ligada ao 
conflito, os desafios colocados pelos movimentos de refugiados e pessoas deslocadas precisam ser 
abordados dentro do contexto mais amplo de políticas e esforços institucionais, particularmente no 
nível local, para mitigar tanto as mudanças climáticas quanto os conflitos. A prevenção e resolução 
de conflitos, bem como a boa governança, podem ajudar a abordar as causas profundas da migração 
e tornar os esforços para mitigar a devastação climática mais sustentáveis. Além disso, fortalecer a 
compreensão dos riscos de segurança colocados pelas mudanças climáticas é um objetivo 
particularmente importante, particularmente na África, dada a exposição do continente às 
mudanças climáticas e suas vulnerabilidades. Estes incluem o importante papel da agricultura como 
a principal fonte de subsistência para uma parte significativa da população africana e questões de 
governação pré-existentes, tais como má gestão e governação dos recursos naturais, bem como 
fraca capacidade institucional para gerir recursos, responder adequadamente a desafios climáticos 
e gerenciar o deslocamento humano e a migração 8. Compreender como as mudanças climáticas 
interagem com a migração e como esses dois fatores afetam a segurança humana pode ajudar a 
identificar pontos de entrada para intervenções que podem reduzir o risco de insegurança 
relacionada ao clima em regiões frágeis 9. 

                                                           
6 IPCC. 2022. Sexto Relatório de Avaliação: Impactos na Adaptação e Vulnerabilidade. Disponível em: 
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/  
7 Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e Conselho Norueguês para Refugiados. 2022. Um milhão de 
pessoas deslocadas pela seca na Somália. Formulário disponível: 
https://www.unhcr.org/news/press/2022/8/62f4c3894/million-people-displaced-drought-somalia.html  
8 Cedric de Coning, Florian Krampe and Anab Ovidie Grand. 2021. The Impact of Climate Change on Africa’s Peace and 
Security, published on Training for Peace website: https://trainingforpeace.org/analysis/the-impact-of-climate-
change-on-africas-peace-and-security/ 
9 A Adger, W.N., J.M. Pulhin, J. Barnett, G.D. Dabelko, G.K. Hovelsrud, M. Levy, Ú. Oswald Spring, and C.H. Vogel. 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
https://www.unhcr.org/news/press/2022/8/62f4c3894/million-people-displaced-drought-somalia.html
https://trainingforpeace.org/analysis/the-impact-of-climate-change-on-africas-peace-and-security/
https://trainingforpeace.org/analysis/the-impact-of-climate-change-on-africas-peace-and-security/
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II- Finalidade do IGD 
O IGD visa facilitar uma oportunidade para líderes e especialistas do governo local dialogarem sobre 
a relação entre mudança climática e migração como multiplicadores de risco de conflito. O diálogo 
também aprofundará o conhecimento sobre o nexo clima-segurança como uma questão atual não 
apenas para os governos locais na África, mas também para o resto do mundo, já que várias regiões 
experimentam mudanças climáticas e padrões climáticos extremos. 
 
 

1) Objetivos do IGD 

 Examinar o estado do conhecimento sobre mudanças climáticas, migração e o nexo entre 
paz e segurança; 

 Compreender melhor como as mudanças climáticas afetam especificamente a paz e a 
segurança a nível local em África; e 

 Refletir sobre os esforços do governo local para gerenciar os desafios da mudança climática 
e da migração como uma forma de construir a compreensão das melhores práticas para os 
governos locais. 
 

2) Resultados esperados do IGD 

 Melhor compreensão das ligações entre mudança climática, migração e paz e segurança; 
 Uma melhor compreensão de como a mudança climática afeta especificamente a paz e a 

segurança no nível do governo local; 
 Melhor compreensão de como os governos locais podem administrar a mudança climática 

e a migração como parte de suas considerações de paz e segurança. 
 

3) Metodologia 
O IGD será composto por um grupo de representantes do governo local e especialistas em 
mudanças climáticas, paz e segurança. 
Há perguntas destinadas a painelistas específicos, permitindo pelo menos uma hora de diálogo 
aberto entre participantes e painelistas. 
 

 
 
 
Perguntas sugeridas para especialistas no assunto: 

 Qual é a sua compreensão das ligações entre mudança climática, migração e paz e 
segurança? 

 Que papel você vê os atores locais desempenhando quando se trata de abordar os riscos 
das mudanças climáticas para a paz e a segurança? 

 Como podem as autarquias locais e regionais gerir a migração e as populações deslocadas 
para prevenir conflitos? 

 Como os atores locais, nacionais e internacionais podem cooperar melhor para enfrentar 
esses desafios? 
 

 

                                                           
2014: Human security. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and 
Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, 
M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, 
P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, 
USA, pp. 755-791. 
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Sugestão de perguntas para representantes de autarquias locais: 

 Como sua autarquia local lidou com os riscos associados às mudanças climáticas e à migração 
para a paz e a segurança? 

 De que forma as autarquias locais e redes relacionadas podem responder proactivamente 
para prevenir e gerenciar conflitos? 

 Quais foram algumas das oportunidades ou sucessos em sua localidade? 

 Quais têm sido alguns dos desafios e como eles podem ser superados? 
 

 

4) Detalhes específicos do IGD 
 

O Workshop 8 será realizado presencialmente na quarta-feira, 30 de novembro de 2022, das 14h30 às 

18h00, na Sala N°. , Centro de Formação, Faculdade de Medicina e Farmácia, Universidade IBN ZOHR, 

Agadir, Região de Souss-Massa, Reino de Marrocos. 

5) Os parceiros: 
 

- CGLU África: redes ALGA, REFELA e YELO. 

- O Centro Africano para a Resolução Construtiva de Disputas (ACCORD). 
 

6) Línguas de trabalho: árabe, francês e inglês. 

7) Representação de gênero: pelo menos 50% de mulheres. 
 
AGENDA 
 
Moderadores: Sr. Adam RANDERA, Responsável de Programa da ACCORD e Sr. Sidi KHALIFA, 
Secretário-Geral da Associação de Municípios da Mauritânia (AMM), Ex-Ministro e Embaixador da 
Mauritânia. 
 

Tempo Atividades 

14h15 Recepção e instalação dos participantes. 

14h30 – 14h40 Abertura oficial do Workshop e apresentação do Painel. 

14h40 – 15h00 Sra. Khouloud BAGHOURI, Embaixadora da Juventude Africana para a Paz 
na Região Norte de África. 

15h00 – 15h20    

15h20 – 15h40    

15h40 – 16h00    

16h00 – 16h30 Coffee break 

16h30 – 16h50    
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16h50 – 17h10    

17h10 – 18h00 Discussão e recomendações 

18:00 Encerramento do Workshop 

Foto de grupo 

 
  


