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Quando, no último relatório da Comissão de Direito Internacional (CDI-ONU), se afirma: “A 

atmosfera e o espaço aéreo são dois conceitos diferentes, que devem ser distinguidos(…)”, 

abre-se caminho para autonomizar a dimensão “funcional” do Sistema Terrestre, do elemento 

territorial “estático” da soberania. Esta evolução torna possível responder a: “O que é o Clima 

de um ponto de vista jurídico?”.

A atual incapacidade de retratar juridicamente a dinâmica funcional do planeta, esteve na 

origem do não reconhecimento do próprio bem Clima Estável como Património Comum da 

Humanidade tendo-se optado por abordar o problema – as alterações climáticas são uma 

Preocupação Comum da Humanidade. Esta opção limitou a estratégia de ação a 

evitar/mitigar/neutralizar emissões, impedindo a internalização de benefícios que os 

ecossistemas realizam no bem Clima Estável, pelo facto de desaparecem num vazio jurídico 

global. Assim é impossível a construção de uma economia capaz de cuidar/restaurar/regenerar 

ativamente o Clima. Hoje não existe um sistema que compense fazer emissões negativas.

Sendo um “problema”, o bem Clima ficou com titularidade indefinida. Ao não pertencer a 

ninguém, a tragédia dos comuns à escala global aconteceu. Recuperar implica reconhecer um 

património que pertence a todos, regras congruentes entre apropriação e provisão, não 

existentes no Acordo de Paris.
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1. “Aspeto Funcional” do planeta. 
O verdadeiro Património Comum da Humanidade?

No último relatório da Comissão de Direito Internacional (A/76/10 ICL Report 2021) é a�rmado: "A 

atmosfera e o espaço aéreo são dois conceitos diferentes, que devem ser distinguidos. (...) A 

atmosfera, como um “envelope de gases” que rodeia a Terra, (dimensão física)  é dinâmica e �utuante, 

com gases que se movem constantemente sem ter em conta as fronteiras territoriais (...) e o aspeto 

“funcional”, que envolve a movimentação do ar em larga escala. (...) A atmosfera é invisível, intangível 

e indivisível". Por outro lado, o espaço aéreo, refere-se a “uma instituição estática e espacial sobre a 

qual o Estado, dentro do seu território, exerce uma soberania completa e exclusiva”. Tendo em conta 

que no preâmbulo deste relatório se faz notar “a estreita interação entre a atmosfera e os oceanos”, 

interação esta que é determinante para o Clima, que por sua vez possui uma estreita relação com a 

biodiversidade (LENTON 2016), conduz-nos à conclusão que o “aspeto funcional” da atmosfera 

referido pela ICL, pode apenas ser abordado no sistema em que está integrado, o sistema terrestre 

como um único sistema complexo (STEFFEN 2016). Uma vez que o Clima Estável é uma manifestação 

visível de um Sistema Terrestre num bom estado de funcionamento, que por sua vez, depende de 

uma biosfera funcional e resiliente (STEFFEN 2016), o clima pode ser considerado como o proxy 

deste aspeto funcional de todo o Sistema Terrestre, incluindo a atmosfera, os oceanos e a 

biodiversidade (MAGALHÃES 2022). 

Sistema Terrestre – Um Sistema de sistemas

Comissão de Direito Internacional da Nações Unidas- 2021
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“A atmosfera e o espaço aéreo são dois conceitos diferentes, que devem 
ser distinguidos. (...) A atmosfera, como um “envelope de gases” que 

rodeia a Terra, é dinâmica e �utuante, com gases que se movem 
constantemente sem ter em conta as fronteiras territoriais. A atmosfera 

é invisível, intangível e indivisível.” 
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Ao distinguir os conceitos de território soberano estático vs dinâmica do Sistema Terrestre, abre-se 

caminho para autonomizar a dimensão “funcional” (cuja a expressão emergente mais visível é o Clima), 

do elemento territorial, e responder a uma pergunta que há décadas espera  por resposta: "O que é o 

Clima de um ponto de vista jurídico? A inexistência de um estatuto jurídico para o Clima, embora 

continue a ser um assunto omisso nas negociações climáticas, continua a condicionar os resultados 

obtidos (ou a falta deles). Depois de a 6/9/1988 Malta ter apresentado a proposta de se reconhecer o 

clima como um Património Comum da Humanidade (A/43/24), a decisão de 12/12/1988 foi a de não 

reconhecer sequer a existência do Clima, mas antes a de reconhecer a existência de um problema – as 

alterações climáticas são uma Preocupação Comum da Humanidade (A/43/905) - que é ainda hoje o 

quadro legal do Acordo de Paris. Esta recusa de reconhecer o Bem Comum Clima Estável como um 

novo objeto jurídico, signi�cou também a ausência de um estatuto legal relativo a esta dimensão 

funcional, sistémica e não territorial do planeta, e esse facto tem condicionado toda a estratégia de 

combate às alterações climáticas, limitando-a a um acordo para mitigar/reduzir/neutralizar as causas e 

consequências desse problema. O clima como uma propriedade emergente da dinâmica de todo o 

Sistema Terrestre, é um fenómeno que existe de factu no mundo natural, mas que pelo fato de ser um 

fenómeno funcional, e por isso intangível e indivisível, mas cujo a forma de funcionamento é 

depreciável e limitada (e por isso é um bem comum), não foi reconhecido como um bem comum 

global que deveria ser gerido como tal, nem tão pouco foi criado um regime jurídico adequado e 

necessário para a institucionalização de sua gestão. Ao não ser reconhecido como um bem comum, a 

sua titularidade �cou inde�nida, e portanto não pertence a ninguém. A insu�ciente delimitação dos 

direitos de propriedade, conduz à chamada Tragédia dos Comuns, que se traduz na sobre-exploração 

dos recursos naturais (HARDIN 1968), e naturalmente as alterações climáticas são reconhecidas como 

uma tragédia dos comuns numa escala global (ANSARI 2013). 
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O Bem Comum Clima Estável corresponde a um determinado padrão de funcionamento de todo o sistema terreste. As 
mudanças nesse padrão – as Alterações Climáticas - são uma Tragédia dos Comuns à escala global.

Padrão Estável Tragédia dos
Bens Comuns
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O facto de existir um bem comum no mundo natural, e este não ser 
reconhecido como tal no seio da organização das sociedades humanas, 

é uma razão estrutural para os sucessivos fracassos de décadas de 
negociações climáticas.

2 - A Armadilha da Mitigação. 
Uma preocupação não limpa atmosfera.

Desde o momento da sua conceção, os peritos que estiveram na génese do conceito de 

preocupação, avisavam: “Uma Preocupação Comum da Humanidade permanece como uma fórmula 

política vaga, que poderia ser usada para legitimar a falta de ações concretas simplesmente 

declarando uma preocupação ambiental (...), e para ultrapassar este risco, apontou-se a necessidade 

de traduzir este conceito em direitos e deveres (TOLBA 1990).  Até hoje este desa�o não foi 

ultrapassado, e será mesmo uma impossibilidade. A questão central é que ao recusar-se reconhecer 

a existência do bem comum global Clima Estável, nem os deveres que deveriam emergir pelo 

uso/depreciação do bem comum Clima — nem os direitos que deveriam resultar pela provisão de 

um Clima Estável, podem ser reconhecidos, uma vez que o único objeto a partir do qual estes 

direitos e obrigações poderiam emanar — o Clima estável — não existe de um ponto de vista 

jurídico. Como nos ensina KISS (1992), “como pode um bem que não pertence a ninguém estar 

sujeito a um regime jurídico?” A possibilidade de uma ação coletiva e gestão bem sucedida de um 

bem comum,  implica muito mais do que um mero acordo para evitar ou mitigar danos. 

Porque Precisamos

Como OSTROM (1999) nos explica, as primeiras três condições estruturais para se evitar a fatalidade 

da tragédia dos comuns, são: a) de�nir e delimitar o Bem Comum que está em jogo, b) de�nir uma 

comunidade de utilizadores/titulares, disposta a agir como administradora desse recurso c) construir 

um sistema congruente entre as regras de provisão e apropriação do bem comum - nenhuma desta 

condições estruturais estão presentes no Acordo de Paris. A atual incapacidade de retratar 

adequadamente os factos da dinâmica funcional do Sistema Terrestre, que são distintos do carater 

estático da soberania, tem estado na origem da ausência de qualquer mecanismo capaz de tornar 

socialmente visível o valor vital da provisão do bem comum clima estável, isto é, a realização de 

emissões negativas, os serviços de ecossistema que limpam e mantêm o regular funcionamento 

desta dimensão funcional do Sistema Terrestre. Porque o bem Clima Estável não é juridicamente 

reconhecido, é impossível internalizar benefícios que os ecossistemas realizam no Clima, porque 

desaparecem num vazio jurídico global, por isso hoje não é  possível construir uma economia que 

cuide/restaure ativamente o Clima. Este facto, tem sido um ativador primário na atual dinâmica 

económica de produção de emissões, e no insucesso no combate às alterações climáticas. 
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Ultrapassar a inevitabilidade da “tragédia dos bens comuns”, requer o dever de respeitar um 

bem que neste caso deveria pertencer à humanidade, o dever de cumprir regras de uso e 

responsabilizar quem prejudica o seu estado de funcionamento e o direito a ser recompensado 

pelos benefícios realizados nesse bem comum. Porque no modelo atual da Preocupação, 

realizar melhorias ao Clima é uma “externalidade” porque é um beneficio realizado num bem 

que não existe de um ponto vista jurídico, a única forma de obter créditos financeiros é através 

do evitar/reduzir emissões ou neutraliza-las, isto é no lado de mitigar o problema. Desta forma 

vende-se créditos de carbono que não foram usados, mas que vão ser usados por outros, mas 

ninguém é compensado por retirar o CO2 em excesso da atmosfera no interesse da toda 

Humanidade (emissões negativas).

Perversamente, para existir “valor”, têm de existir emissões oriundas de quem necessita de pagar 

para neutralizar a respetiva emissão, ou tenha de comprar os créditos para poder emitir. O resultado 

é um jogo de soma negativa ou neutra, e este fator tem sido determinante na ausência resultados. O 

IPCC  assumiu já nos últimos relatórios que só através de enormes remoções de CO2 da atmosfera 

poderemos atingir os objetivos de Paris, sendo que o próprio Acordo de Paris não fornece um 
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Os serviços de ecossistema desaparecem num vazio jurídico global

solução 
de base 
natural

solução 
de base 
natural

solução 
de base 
natural

“O termo Preocupação Comum é ainda hoje considerado um conceito 
vago e inde�nido, que desde a sua origem levanta problemas de 

concretização.”  Z. Ahmad, 2021

O acordo de Paris não fornece um enquadramento legal para que a emissões negativas sejam possíveis.



“Quando nos referimos ao padrão da dinâmica funcional relativamente estável do Sistema Terrestre que 

corresponde a um Clima estável, não nos estamos a referir a “matéria” ou ao planeta físico, mas sim à forma 

como a matéria e a energia se movem e circulam pelo planeta. A matéria está sempre em transformação 

através de reações químicas e processos físicos – e, a longo prazo, através da evolução biológica. Mas os 

padrões e taxas dessas mudanças e as suas interações que formam estruturas de ordem superior, como 

ecossistemas, seguem padrões bem de�nidos de organização e estabilidade. À escala planetária, as 

formas como a matéria e a energia se movem ao redor do planeta, criando vários padrões de circulação 

atmosférica e oceânica, seguem as leis da termodinâmica e resultam num Clima estável. Um Clima global 

estável é algo que só pode ser legalmente classi�cado como um bem natural intangível” (MAGALHÃES & 

STEFFEN 2021). 

“Uma vez que tudo, mas mesmo tudo, na nossa sociedade está baseado num Clima Estável” (ROCKSTROM 

2021), quer também dizer que a nossa sociedade está construída e profundamente dependente de um 

bem intangível, isto é, num determinado modo de funcionamento do Sistema terrestre.
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enquadramento legal para a emissões negativas serem possíveis. Para isso ser possível, os 

intangíveis naturais que suportam um clima estável e a vida terão inevitavelmente de ser 

considerados como criação de riqueza na sociedade, o que por seu lado implica que exista um 

sistema jurídico que os capture, lhes reconheça existência, para se tornarem visíveis na economia. A 

“preocupação comum” não só foi ine�caz no passado, como é inapropriada para o nosso futuro.

3 - Uma sociedade baseada num Bem Intangível

A  dimensão territorial estática - Hardware vs  Software - Dinâmica funcional do Sistema Terrestre
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As sociedades humanas têm uma já um longa história de reconhecimento de bens intangíveis (desde 

1710), como é o caso da proteção da propriedade intelectual. Sem o reconhecimento de bens intangíveis, 

não era possível reconhecer valor à criação intelectual, e sem isso não existiam as condições estruturais 

necessárias para que fosse possível o desenvolvimento da sociedade do conhecimento e de inovação 

tecnológica. Da mesma forma, que o valor dos serviços ecossistema é incomparavelmente maior para os 

humanos, do que o valor obtido com a destruição da infraestrutura natural (MAGALHAES, STEFFEN & 

GALLI 2019), a possibilidade de esse valor superior ser reconhecido como criação de riqueza nas 

sociedades humanas, depende da existência se um suporte jurídico capaz de capturar esses fatores que 

hoje são considerados “externalidades” para a economia. Mas o reconhecimento de bens intangíveis não 

se �cou pelas inovações e criações que nascem do espírito humano, mas alargaram-se já a fenómenos 

naturais intangíveis no Direito Espacial. Porque não podemos também reconhecer a existência de bens 

intangíveis no nosso planeta? Sabemos hoje que é possível realizar uma operação de divisão jurídica 

abstrata do espaço geográ�co dos oceanos criando fronteiras e diferentes zonas marítimas, ou dividindo 

atmosfera em diferentes espaços aéreos através de abstrações jurídicas, que são absolutamente válidas e 

necessárias para a organização das comunidades humanas; no entanto, uma semelhante operação de 

divisão jurídica, mesmo que de forma puramente abstrata, não pode ser realizada ao nível da composição 

biogeoquímica da atmosfera, dos oceanos, ou do aspeto funcional do Clima, que é depreciado através da 

alteração química da atmosfera e dos oceanos, mas que não pode ser apropriados ou dividido. A forma 

como valorizamos os bens intangíveis determina a forma como gerimos os bens intangíveis. Se para 

construirmos a sociedade do conhecimento foi necessário criar uma solução jurídica intangível para 

tornar visível o valor das ideias, não será que para construímos uma sociedade sustentável teremos que 

encontrar uma solução que permita tornar visíveis os processos naturais intangíveis que suportam um 

clima estável e a vida na Terra? 

4 - Porquê o clima deveria ser um património comum?

Hoje é possível identi�car as nove principais variáveis de controlo que determinam o seu estado 

de funcionamento, através da de�nição dos chamados limites do planeta (ROCKSTROM & 

STEFFEN 2009/2015), que de�nem uma combinação de variáveis, relações e parâmetros que 

juntos descreve juntos descrevem o funcionamento do Sistema Terrestre e os limites à 

degradação desses processos (LENTON & OIJEN 2002). Isto é, permitem a compreensão do papel 

da interação entre processos químicos, biológicos e físicos na manutenção de um estado favorável 

de funcionamento para a humanidade (ou seja, o Holoceno), bem como o papel da humanidade 

em empurrar o Sistema para fora deste estado estável e desejável. Desta forma o estado 

biogeofísico favorável correspondente a um Sistema Terrestre num bom estado de 

funcionamento pode ser de�nido qualitativamente e quantitativamente – o Espaço de Operação 

Segura para a Humanidade. Dentro desses limites, o sistema é resiliente – ou seja, tem a 

capacidade de absorver choques mantendo sua forma de funcionamento (FOLKE 2002). 
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