
 
 

International Association for Geoethics (IAFETH) 
http://www.icog.es/iageth 

IAGETH apoia o conteúdo e espírito de cooperação alcançados 

no Acordo de Paris sobre Alterações Climáticas 

 
Os cientistas desempenham - e continuarão a desempenhar - um papel fundamental para a 
Sociedade, que se baseia não apenas na produção de conhecimento científico, mas também no 
envolvimento em desafios societais e éticos. 

De acordo com um grande número de estudos científicos, são atualmente reconhecidas as 
Alterações Climáticas e os seus efeitos reais e graves, pelo que é crucial alcançarem-se acordos 
globais no sentido do desenvolvimento de ações concretas e efetivas, para se minimizarem os 
impactos mais críticos nas populações. 

A Geoética relaciona-se com a forma como a Humanidade pensa e age sobre a Terra, encarada 
como um sistema e um modelo. A Natureza abiótica tem formas própriasde evolução e as 
regularidades e leis devem ser conhecidas e compreendidas, para se poder melhorar a previsão 
e a mitigação de catástrofes de grandes dimensões, assim como as alterações climáticas. Por 
estas razões, felicitamos os líderes globais por terem dado um passo histórico para o combate 
às Alterações Climáticas, e também saudamos o reconhecimento,para as gerações futuras, da 
necessidade de salvaguarda da integridade e das melhores condições para a nossa atmosfera, 
os oceanos e, em geral, todo o planeta. 

Assim, no âmbito das nossas ligações interdisciplinares, a IAGETH apoia o conteúdo e espírito 

de cooperação perspetivado no Acordo de Paris. É nosso dever ético fornecer as bases 

científicas e alertar para todos os aspetossocietais e éticos envolvidos nas ligações entre a 

Natureza e as ações e atividades humanas. 

Consideramos que o Acordo de Paris é apenas um primeiro passo, mas é também o início 
necessário para um entendimento consensualizado sobre as grandes questões, que resultará 
noutras ações específicas. A IAGETH exorta os seus membros e incentiva a comunidade das 
Geociências a darem um mais amplo e melhor conhecimento sobre o Acordo de Paris. 
 

AInternationalAssociation for Geoethics (IAGETH) é a única organização que liga as geociências e a 

éticas, e é afiliada oficial de duas Geo-Uniões da ICSU: a IUGS (InternationalUnionofGeologicalSciences) e 

a IUGG (InternationalUnionofGeodesyandGeophysics). 
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