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TERCEIRO SIMPÁSIO REGIONAL SOBRE A 
ECOLOGECIMENTO JUDICIÁRIO 

IN AFRICA,   
1º  –  3rd  Dezembro  2020; Nairobi  Kenya 

 

TEMA: Reforço do papel dos tribunais no combate às alterações 
climáticas em  África 



 

 

1. Introdução 

O PNUA    6thth  Global Environment Outlook  (Regional  Assessment    Report  for  Africa) identifica as 
alterações  climáticas como  um  dos  problemas  mais  prementes  em    África,  colocando  sérios  
desafios económicos  e  de saúde 1. A  região está a aquecer  mais rapidamente do que  a média global,    
com  projeções  de  um  aumento  de  3-4°C  neste  século  e  doenças sensíveis ao clima como a cólera, 
meningite, malária e  febre do Vale do Rift suscetíveis de se espalharem mais rapidamente2. O  continente 
é o mais severamente afetado pelos impactos das alterações climáticas, uma vez que a maioria das 
economias africanas depende fortemente de sectores económicos sensíveis ao clima que estão expostos 
à variabilidade climática, às secas e às inundações3. A região tem o peso do impacto das alterações 
climáticas, mas contribui com menos de 5% das  emissões globaisde carbono4

 

Enfrentar os desafios colocados pelas alterações climáticas requer esforços concertados de todos, 
incluindo o sistema judicial. A Agenda 2063 da União Africana, o projeto da região e o plano principal para 
transformar África na potência global do futuro, compromete-se a enfrentar o desafio global das alterações 
climáticas, baseando-se em  competências  de  diversas  disciplinas. Com efeito,  os  tribunais,  enquanto  
guardiões  da  justiça,  estão a responsabilizar cada vez mais os governos perante os seus cidadãos5 por 
dever de cuidado, a fim de assegurar a concretização do objetivo global de manter o aumento da 
temperatura média global muito abaixo dos 2ºC acima dos níveis pré-industriais.   

2. Progresso sofrido até agora 

A ecologismo dos magistrados em África é  uma iniciativa em curso que se centra principalmente na 
construção da capacidade dos juízes na aplicação e aplicação das  leis ambientais e na promoção do 
Estado de  direito em matéria ambiental. Durante o período de intervenção desde 2017,  realizaram-se 
várias iniciativas que envolvem as magistraturas em África sobre o ambiente.    

Foi no1º  Simpósio Regional que foi acordado o Plano de Ação de Joanesburgo de 2017. Após a sua 
adaptação, foi criada a Rede Africana de Educação Judiciária em Direito do Ambiente (AJENEL) e os 
portadores de cargos eleitos. Foi concluído e lançado um manual de formação e currículo em África sobre 
direito ambiental. O manual de currículo e formação assegurará o reforço contínuo da capacidade para 
juízes e magistrados  em  África. Em  junho de  2017,        realizou-se  em  Joanesburgo  um  formador de 
formadores  para educadores judiciais  em  África   com o  objetivo  de  permitir  aos  chefes das 
instituições  melhorar  as suas  competências  na  integração  e desenvolvimento   do  currículo de 
educação ambiental. A nível nacional, mais de 30 países têm, de uma forma ou de outra,  questões 
ambientais integradas nos seus programas ou estão em vias de o fazer.   

O Comunicado Final de fevereiro de 2018 sobre Educação Judiciária em Direito do Ambiente foi feito para 
servir os países africanos de língua francesa para integrar o direito ambiental em instituições de formação 
judiciária como parte de currículos sustentáveis. Em  agosto de 2018 realizou-se em Maputo o 2º  Simpósio 
e foi acordada a Declaração de 2018 sobre a Judiciária Verde em África. O simpósio de Maputo, que    
reuniu    os principais  juízes africanos,    também  se comprometeu  a  continuar a  realizar  simpósios  
regionais  bienais para promover  a  proteção  e  gestão  do    meio ambiente. O  Chefe de Justiça  da    
República  do  Quénia 
aceitou acolher o3º  simpósio regional em 2020. 

3. Objetivos do3º  Simpósio Regional sobre Judiciárias Verdes   
 

O 3º  simpósio regional,  que  está  ancorado  no papel dos tribunais no combate às alterações climáticas e    
nos seus impactos  em  África,    pretende  proporcionar  uma  liderança  muito  necessária  em  termos de 
orientação  política,  desde  a  presença  de  juízes-chefes  no  reforço da justiça ambiental,    
nomeadamente  em litígios decorrentes  das  alterações  climáticas e dos    seus impactos. O Simpósio 
também proporcionará uma plataforma de discussão sobre as experiências, desafios e potenciais soluções 
na adjudicação das reivindicações das alterações climáticas entre juízes, praticantes e especialistas nesta 
área..  Por último,  será uma oportunidade para refletir sobre os ganhos obtidos na integração do direito 
ambiental e, em particular, nas alterações climáticas na formação judiciária entre oseaders das instituições 
de formação judiciária. O simpósio procurará sustentar as conquistas feitas em  simpósios anteriores  e 
chegar a acordo  sobre um foco temático  para  o próximo  biénio. 
 

1 PNUAEP (2016). Avaliação Regional GEO-6 para África. Programa das Nações Unidas para o Ambiente, Nairobi, Quénia 
2 ibid 
3 AMCEN (2015). Declaração  do Cairo sobre  a gestão do capital  natural  africano  para  o desenvolvimento  sustentável  e  

erradicação da  pobreza.  The  Conferência Ministerial Africana sobre o  Ambiente 

4 AU (2015). Agenda 2063 - A África que Queremos 
5  Ver Fundação Urgenda  v. O Reino dos Países Baixos  (Supremo Tribunal Holanda, Divisão Civil, n.º 19/00135, 20de 

dezembrode  2019) e  Massachusetts  v. EPA  (549  U.S.497[2007]). 
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5. Resultados esperados do Simpósio 

6. Questões Organizacionais do Simpósio 

 

4. Objetivos Específicos do Simpósio 

 
i. Identificar oportunidades e medidas para promover a adjudicação relacionada com as alterações climáticas 

em África; 
ii. Partilhar experiências, desafios, inovações e perspetivas na adjudicação relacionada com as alterações 

climáticas; 
iii. Avaliar os progressos realizados na integração das questões ambientais na educação judiciária; 
iv. Fornecer uma base e progressão para construir para o 4th regional simpósio. 
 

i. Um programa sobre a adjudicação das alterações climáticas para os poderes judiciais em África; 
ii. Uma compreensão das tendências emergentes e das abordagens inovadoras da adjudicação das alterações 

climáticas e do compromisso de continuar a defender o Estado de direito em matéria de alterações  climáticas; 
iii. Uma avaliação dos progressos realizados na integração das questões ambientais na judiciária educação. 

O simpósio    será  realizado  durante  um  período  de  três  (3)  dias. Os delegados  são  bem-vindos  a  
participar física ou virtualmente, através de um link que será  partilhado. 

Participantes: O simpósio visa juízes-chefes, juízes seniores, educadores judiciais, chefes de instituições 
de ensino judicial, profissionais e especialistas do continente. 

Formato do simpósio: 

 Sessão de abertura 

A cerimónia de abertura terá lugar na terça-feira, 1 de dezembro de 2020, com o Presidente do H.E, 
Uhuru Muigai Kenyatta, a dar o discurso oficial de abertura. 

 Fórum dos Juízes Chefes sobre DireitoAmbiental: 

O segmento será acolhido pelo Juiz-Chefe do Quénia, David Kenani Maraga. Os Juízes-Chefes dos  
Estados  Africanos  e  outros  dignitários de alto nível   irão interrogar  e  fornecer  políticas  e liderança 
estratégica e orientações sobre como os poderes judiciais e outros actores-chave devem promover a 
adjudicação relacionada com as alterações climáticas em  África,  focando-se  na  colaboração  entre  
as  três  armas  do  governo.    The  Espera-se também que o diálogo de alto nível delibere sobre os 
principais recursos, infraestruturas e restrições tecnológicas que possam dificultar a efetiva e justa 
adjudicação das reivindicações das alterações climáticas. As deliberações visam gerar possíveis 
respostas a estes constrangimentos, incluindo a possibilidade de desenvolver um  mecanismo    
colaborativo para a partilha de informação  e troca de  experiências  na    área  da justiça climática. 

 Sessões Plenárias: 

As sessões plenárias      do simpósio  incluirão    debates    moderados,  bem  como apresentações 
de as  trabalhos  de  conferências relevantes  por especialistas selecionados nos  domínios da 
ciência,  política  e direito das  alterações    climáticas.  law.  Sendo  um  simpósio híbrido, as 
contribuições virtuais  serão    bem-vindas. Os trabalhos de peritos e o resumo das discussões dos 
painéis serão incluídos num relatório do simpósio que será publicado  no    site  do simpósio  e  
partilhado  com todos os participantes no prazo de dois  meses  a  contar da data  do  simpósio.   

 Conferência Geral do AJENEL: 

A Conferência Geral da Rede De Educação Judiciária de África (AJENEL) realiza-se na tarde do 
segundo dia do simpósio e de acordo com a sua Constituição. Será       divulgado,   a seu tempo,   um 
programa para a  Assembleia  Geral da AJENEL aos participantes do simpósio.     
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Para quaisquer esclarecimentos sobre a organização e o conteúdo do programa para o simpósio, contacte 
as pessoas cujos contactos sejam fornecidos abaixo 

 

 
Para a Judiciária do Quénia: 

 
 
Dr. Freda Mugambi Githiru 

 
Para o PNUA 

Dr. Conrad Bosire Diretor Adjunto Judicial Robert Wabunoha 

Chefe de Gabinete 
Gabinete do Chefe de Justiça 
Tel. +254 20 2221221 

Educação e Desenvolvimento 

Curricular 

Instituto de Formação Judiciária 
Tel: +254 20 2662254 

Coordenador Regional, 

Governação do Ambiente,Gabinete 

de África   

Programa das Nações Unidas para 
o Ambiente 

Email: chiefjustice@court.go.ke 
Email: freda.githiru@court.go.ke Tel. + 254 20 7625068 

  Email: robert.wabunoha@un.org 

 

Para mais informações e atualizações sobre o simpósio visite: 

www.judiciary.go.ke/green-judiciary-2020/ 

 
 
 
 
 
 

Parceiros Colaborantes 
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