
1

O que é o Direito a Dizer NÃO?

FICHA INFORMATIVA  1

O que é o Direito a Dizer NÃO? 

PORTUGUÊS

FICHA INFORMATIVA 1

Porque é que as comunidades estão a 
dizer NÃO?

As Comunidades de todo o continente Africano 

estão a organizar-se para PARAR com as 

grandes actividades extractivas destrutivas. 

Elas dizem NÃO às mega hidro-eléctricas, às 

plantações industriais e à pesca em grande 

escala, à extracção de combustíveis fósseis, às 

falsas soluções tecnológicas para as mudanças 

climáticas (como, por exemplo, a Redução de 

Emissões por Desmatamento e Degradação 

Florestal (REDD) ou à  captura de carbono 

no solo) e a infraestruturas, como estradas, 

ferrovias, oleodutos e portos. Em muitas 

resistências, as mulheres desempenham um 

papel central porque têm muito a perder.

Esta abordagem destrutiva dominante de 

‘desenvolvimento’ é baseada na exploração em 

grande escala dos recursos naturais e é uma das 

principais causas da crescente crise climática, 

destrói os meios de subsistência das pessoas, 

polui a água e o ar, causa problemas de saúde e 

cria mais violência entre as pessoas. 

Consulte a ficha informativa 2 para obter mais 

informações sobre o sistema económico e social 

ao qual as pessoas dizem NÃO.

Como definimos o Direito a Dizer NÃO?

O Direito a Dizer NÃO é um apelo das 

comunidades ao direito a uma vida boa e 

decente, à saúde e ao bem-estar, ao controle 

das sementes e ao respeito pelos direitos 

colectivos sobre a terra, a uma relação cuidadosa 

e interdependente com a natureza, a ser livre 

de todas as formas de violência e a usufruir 

de serviços públicos e sociais. É um NÃO a um 

sistema económico destrutivo que prejudica as 

pessoas, afecta as terras e a natureza para que 

empresas poderosas possam lucrar. 

Quando as comunidades dizem NÃO, elas estão 

a defender a natureza e a sua dependência 

diária das diferentes espécies de plantas, 

peixes, animais e insectos para a sua própria 

sobrevivência. Na sua resistência contra a 

destruição da natureza, as comunidades 

indígenas e tradicionais e grupos auto-

identificados estão a defender e a proteger uma 

natureza ‘sem voz’.

O Direito a Dizer NÃO significa a tomada de 

decisões pelas comunidades. Dizer NÃO apoia 

o direito das comunidades de tomarem decisões 

sobre o seu próprio futuro. Ao mesmo tempo, 

dizer NÃO desafia o poder das empresas e 
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governos que privam as comunidades das suas 

terras e recursos. 

Este direito nasce por meio da resistência e, 

portanto, é fundamental para o PODER e um 

desafio para quem detém e usa o poder de 

forma destrutiva. Dizer NÃO desafia os sistemas 

de poder e reivindica o direito das comunidades 

de definirem os seus próprios interesses e os 

seus próprios futuros.

Quando as comunidades e os grupos 

defendem a natureza contra os grandes 

projectos que destroem espécies e pessoas, 

elas defendem o direito das gerações 

futuras de existirem, de criarem uma família 

e construírem uma comunidade. Se esse 

modelo de desenvolvimento dominante não 

for interrompido, o ciclo da vida será destruído 

à medida que as espécies forem mortas, 

territórios inteiros torna-se-ão inabitáveis e 

as pessoas não terão a comida, água, abrigo e 

segurança de que precisam para sobreviver e se 

recriar.

O Direito a Dizer NÃO é impulsionado por 

movimentos e comunidades que se unem 

para insistir no seu direito de tomar decisões e 

controlar o seu desenvolvimento. As suas lutas 

podem não ser imediatamente informadas 

pela ideia de um direito legislado. A sua luta é 

baseada na noção justa de que as comunidades 

têm o direito de existir. Tacticamente falando, 

a comunidade ou grupo irá receber apoio para 

reivindicar o seu Direito a Dizer NÃO, valendo-

se dos existentes direitos sobre a terra, das 

formas costumeiras de tomada de decisão e da 

protecção da biodiversidade como a base para 

o R2SayNO (Direito a Dizer NÃO). Mesmo que 

o direito seja legislado, ele é conquistado pelas 

pessoas que resistem e reivindicam este direito.

O Direito a Dizer NÃO baseia-se em 

ferramentas e instrumentos locais, nacionais, 

regionais e internacionais, como estatutos 

locais, legislação nacional, estruturas e 

protocolos regionais e internacionais de 

direitos humanos, precedentes legais e leis 

consuetudinárias ou tradicionais. O Direito a 
Dizer NÃO baseia-se no Consentimento Livre, 

Prévio e Informado (CLPI), que reconhece a 

participação da comunidade ou do grupo na 

tomada de decisões sobre as suas terras e 

está plasmado em algumas leis nacionais e 

protocolos sub-regionais ou em toda a África. 

Consulte a ficha informativa 3 para obter mais 

informações sobre onde o R2SayNO (o Direito a 

Dizer não) pode ser encontrado. 

Quando as comunidades e grupos dizem NÃO 

à exploração de recursos naturais em grande 

escala, eles estão a dizer SIM a uma ideia 

diferente sobre o desenvolvimento. Elas estão 

a defender o que têm e a sua forma de viver - a 

sua terra e história, a maneira como produzem 

e fazem trocas, a sua vida social e comunitária, 

e a natureza da qual depende a sua vida. Mas o 

SIM deles vai além do que eles têm agora, é um 

SIM aos seus sonhos e ao que desejam para as 

suas famílias e comunidades. Ver ficha 5 sobre o 

SIM: a alternativa de desenvolvimento. 

O Direito a Dizer NÃO é PELOS direitos das 

raparigas e mulheres de se envolverem na 

tomada de decisões sobre projectos que, na 

maioria das vezes, as irá afectar. Na maioria 
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das comunidades, as mulheres devem cuidar da 

família. Isso significa que elas precisam crescer e 

colocar comida na mesa, fornecer energia e água 

e cuidar dos jovens e doentes. As mulheres não 

nascem para fazer esse trabalho, mas recebem 

essas responsabilidades da sociedade. Por 

causa desses papéis, são as mulheres que estão 

na linha de frente dos danos causados pelos 

projectos extractivistas. Se quisermos viver num 

mundo justo e equitativo, a sua voz na tomada de 

decisões é muito importante.

Tal como o CLPI, o Direito a Dizer NÃO é definido 

pelos seguintes quatro recursos (mais um 

adicional):

•    LIVRE – O consentimento é dado ou negado 

sem qualquer pressão ou ameaça.  

•  PRÉVIO – O consentimento é dado antes do 

início do projecto.  

•  INFORMADO – O consentimento é dado 

ou negado após a comunidade / grupo ter 

recebido atempadamente todas as informações 

relevantes e apropriadas de que precisam para 

tomar uma decisão totalmente informada.  

•  CONTÍNUO – Se em qualquer estágio 

a comunidade ou grupo decidir que o 

projecto não cumpriu as suas promessas 

ou surgirem impactos negativos que nunca 

foram considerados, pode revogar o seu 

consentimento.

•  CONSENTIMENTO – A comunidade ou grupo 

toma uma decisão colectiva de acordo com as 

suas normas tradicionais, costumeiras ou de 

grupo para conceder ou recusar a aprovação do 

projecto.

Por que o Direito a Dizer NÃO é tão 
importante?

Muitas comunidades em toda a África estão a 

resistir a grandes projectos e a dizer NÃO. É a sua 

linguagem de resistência e cresce da base para o 

topo. Este é o poder do Direito a Dizer NÃO. 

O Direito a Dizer NÃO reúne comunidades e 

movimentos que estão a resistir a diferentes tipos 

de projectos que colocam as suas vidas e meios 

de subsistência sob ameaça. É um elemento que 

pode unir tais lutas e criar poderosos movimentos 

de mudança.

O direito ao consentimento por parte das 

comunidades pode abalar o poder que as grandes 

corporações globais de energia construíram e 

pode reduzir o nível de expropriação de terras, 

recursos e meios de subsistência das pessoas. O 
Direito a Dizer NÃO é crucial para lidar com as 

desigualdades de poder entre as comunidades, 

por um lado, e entre as corporações poderosas e 

o poder do Estado, por outro.

Por todo o mundo expandiu-se um sistema 

económico que valoriza o lucro em detrimento 

da vida (das pessoas e da natureza). O Direito 
a Dizer NÃO é uma barreira poderosa contra 

este sistema. Ele defende a terra, a vida e a 

natureza. E é um passo importante para reverter 

os benefícios para poucos. Busca uma sociedade 

que funcione para todos nós, agora, e o direito de 

existência das gerações futuras.  

“Na sua resistência contra a destruição 

da natureza, as comunidades indígenas e 

tradicionais e grupos auto-identificados 

estão a defender e a proteger uma 

natureza ‘sem voz’.”
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Nota: Parte do texto nesta ficha informativa 

foi extraído de uma nota conceitual não 

publicada desenvolvida por um colectivo 

de organizações, incluindo pelo Centro de 

Informação e Desenvolvimento Alternativo 

(AIDC), a Assembleia das Mulheres Rurais da 

África Austral (RWA), o Conselho Revolucionário 

Verde da África Austral (SAGRC), a WoMin e o 

Trust for Community Outreach and Education 

(TCOE). Agradecimentos ao colectivo.
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Endereço físico :

Escritório 902, piso 9, Southpoint Corner,

87 De Korte Street, Joanesburgo, 2001

Telefone: +27 11 339 1024

Email: info@womin.org.za

Esta é uma das seis fichas informativas 
sobre o Direito a Dizer NÃO:   

Ficha informativa 1:  

O que é o Direito a Dizer NÃO?

Ficha informativa 2: 

O Sistema Económico Destrutivo ao Qual as 

Comunidades Dizem NÃO

Ficha informativa 3:  

Instrumentos de direitos humanos que as 

comunidades podem usar para apoiar o seu 

Direito a Dizer NÃO

Ficha informativa 4:  

Porque é que o Direito a Dizer NÃO é uma 

questão de direitos das mulheres?

Ficha informativa 5: 

As comunidades dizem SIM ao seu direito 

de tomada de decisões e ao direito a um 

desenvolvimento que apoie a vida

Ficha informativa 6: 

Como lidar com os riscos associados à 

reivindicação do Direito a Dizer NÃO


