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SEG-306/2009 
Brasília, 23 de outubro de 2009 

 
 
Excelentissimo Senhor Presidente da República,  
Luiz Inácio Lula da Silva 
 
 
O acordo climático que deverá ser fechado em Copenhague está em risco. Declarações 
recentes de importantes líderes mundiais sugerem que em Copenhague se discuta o futuro da 
humanidade de forma meramente voluntária. Segundo tais declarações, há poucas chances de 
chegar-se a um acordo forte, ambicioso e com força legal na Conferência das Partes. O 
fracasso em Copenhague representa um alto risco de instabilidade que implicará em custos 
sociais, ambientais e econômicos para todos os países. 
 
O WWF-Brasil e a rede WWF consideram que tais declarações são um claro sinal de falta de 
vontade política de avançar em um acordo climático ambicioso e justo.  É um equívoco afirmar 
que é necessário mais tempo para as negociações. Adiar tais decisões atende apenas aos 
objetivos de alguns governos que não querem empenhar-se em torno de compromissos claros. 
As principais decisões políticas para chegarmos a um acordo global são muito claras. Cabe aos 
líderes mundiais manterem as negociações nos trilhos da responsabilidade. 
 
O seu apoio como líder global é fundamental para que o acordo de clima não se restrinja a uma 
carta de boas intenções e seja realmente um compromisso com força de lei internacional. Por 
esse motivo, venho solicitar, mui respeitosamente, que Vossa Excelência reforce publicamente 
a declaração feita em seu discurso na última Assembléia Geral das Nações Unidas, de profunda 
preocupação com a relutância dos países desenvolvidos de assumirem sua responsabilidade 
quando se trata de combater as mudanças climáticas, e que diga aos Chefes de Estado que é 
absolutamente inaceitável adiar as decisões que devem ser tomadas em Copenhague. 
 
Esperamos, em nome do Brasil e da segurança e bem-estar do povo Brasileiro, que Vossa 
Excelência e seus Ministros conclamem os demais líderes mundiais para um esforço mundial 
pelo único resultado aceitável em Copenhague: um acordo ambicioso, justo e com força de lei. 
 

Respeitosamente, 

 
Denise Hamú 

Secretária-Geral 
WWF-Brasil 

 
Cc: 
Excelentíssimo Senhor Ministro Carlos Minc Baumfeld 
Ministério do Meio Ambiente 
 
Excelentíssimo Senhor Ministro Celso Amorim 
Ministério das Relações Exteriores 
 
Excelentíssimo Senhor Ministro Sergio Rezende 
Ministério da Ciência e Tecnologia 


