
Estudos de caso de advocacy

Mudança na política climática no
Peru

País:
Peru

Temas:
Mudança climática

Abordagens de advocacy:
Trabalho em alianças e coligações; mobilização de igrejas e comunidades; demonstração de boas

práticas; uso da mídia; funcionários do governo: lobby; mecanismos legais; contratos sociais e

responsabilidade social

Por décadas, a América Latina vem sofrendo os efeitos da mudança climática, sendo que as comunidades

enfrentam mudanças na temperatura, secas e inundações. O Peru é relatado como o terceiro país mais

vulnerável à mudança climática. Em vista disso, o parceiro da Tearfund, Paz y Esperanza (Paz e Esperança),1

juntou-se à Vida Abundante, liderada pela participante do programa Indivíduos Inspirados da Tearfund, Pilar

Vicentelo, juntamente com outras organizações para estabelecer a campanha Renovar o Nosso Mundo no

Peru. A campanha Renovar o Nosso Mundo no Peru é uma coligação de grupos cristãos que pressiona o

governo para que responda à mudança climática. A Paz y Esperanza liderou a campanha no Peru. Eles se

concentraram em conscientizar igrejas no país sobre a teologia cristã relacionadas com a responsabilidade

ambiental.

A campanha no Peru nomeou a Vida Abundante para representá-la em uma coligação de mais de 50

organizações chamada Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático - MOCICC (Movimento Cidadão

Frente à Mudança Climática). O MOCICC é um grupo da sociedade civil que reivindica ações por parte do

governo peruano em torno da mudança climática. A Vida Abundante trabalhou com o MOCICC em

instituições de ensino para aumentar a conscientização sobre os métodos de adaptação à mudança

climática através da implementação de projetos para criar métodos de agricultura mais favoráveis ao meio

ambiente. Eles receberam um prêmio ambiental nacional por esse trabalho. A Vida Abundante também

1https://perureports.com/2018/04/17/peru-becomes-the-first-country-in-south-america-to-have-a-climate-
change-law/
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veiculou entrevistas nos meios de comunicação para levantar questões climáticas junto aos políticos e ao

público. Eles também organizaram fóruns públicos para promover diálogos entre políticos e membros do

público. Tudo isso fazia parte de uma estratégia mais ampla para aprovar uma nova legislação relativa à

mudança climática no Peru.

O trabalho da campanha e do MOCICC aumentou a pressão sobre o governo para agir. Posteriormente, o

governo peruano aprovou uma lei relativa à mudança climática – a primeira do gênero na América Latina. A

lei criou um marco para lidar com a mudança climática por meio de medidas de adaptação e mitigação. O

objetivo era cumprir os compromissos do país com a ONU, de alcançar as metas climáticas internacionais. A

campanha agora está trabalhando com grupos cristãos e da sociedade civil para exigir a implementação da

lei em seis cidades do país.
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