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Desafios intransponíveis? 
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Dados Planeta Terra 2050 
Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), em 2050, 80% das pessoas mais velhas do mundo viverão 
em países em desenvolvimento, a população com mais de 60 anos de idade será maior do que a população 

com menos de 15. 
 

A população mundial de 7,2 bilhões de pessoas chegará a 9,6 bilhões em 2050, apontou um relatório da ONU divulgado nesta quinta-feira (13). Ele prevê que o crescimento será principalmente nos 
países em desenvolvimento. 

“Embora o crescimento da população vá diminuir como um todo, este relatório nos lembra que alguns países em desenvolvimento, especialmente na África, ainda estão crescendo 
rapidamente”, disse o subsecretário-geral da ONU para assuntos econômicos e sociais, Wu Hongbo. 

O relatório “Perspectivas da População Mundial: Revisão de 2012” observa que a população das regiões desenvolvidas permanecerá praticamente inalterada em torno de 1,3 bilhão até 2050. 
No entanto, a população dos 49 países menos desenvolvidos deve dobrar de cerca de 900 milhões de pessoas em 2013 para 1,8 bilhão em 2050. 

“Embora tenha havido uma rápida queda no número médio de filhos por mulher em grandes países em desenvolvimento, como China, Índia, Indonésia, Irã, Brasil e África do Sul, […] o rápido 
crescimento deverá continuar ao longo das próximas décadas em países com altos níveis de fertilidade como a Nigéria, o Níger, a República Democrática do Congo, Etiópia e Uganda, além do 

Afeganistão e Timor-Leste, onde há mais de cinco filhos por mulher”, disse o diretor da Divisão de População do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, John Wilmoth. 
Ele acrescentou que a mudança nas taxas de fecundidade nas próximas décadas poderá trazer grandes consequências para o tamanho, a estrutura e a distribuição da população no longo prazo. 

O relatório observa que a Índia deverá se tornar o país mais populoso do mundo, passando a China por volta de 2028, quando ambos os países terão uma população de 1,45 bilhão. 
Depois disso, a população indiana deve continuar a crescer e a da China começará a diminuir. Enquanto isso, a população da Nigéria deve superar a dos Estados Unidos antes de 2050. 

Já a população da Europa deverá diminuir 14%, afirma o relatório, e Wilmoth alertou que o continente já está enfrentando desafios na prestação de cuidados e apoio para uma população em rápido 
envelhecimento. 

Expectativa de vida deve aumentar 
No geral, a expectativa de vida deverá aumentar nos países desenvolvidos e em desenvolvimento nos próximos anos. 

Em nível global, a previsão é de 76 anos no período entre 2045-2050 e 82 anos em 2095-2100. 
Até o final do século, as pessoas que moram nos países desenvolvidos poderão viver, em média, 89 anos, enquanto as que moram nas regiões em desenvolvimento devem viver cerca de 81 anos. 

 

http://www.unfpa.org.br/
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45165&Cr=population&Cr1=
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45165&Cr=population&Cr1=
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45165&Cr=population&Cr1=
http://www.un.org/en/development/desa/news/population/un-report-world-population-projected-to-reach-9-6-billion-by-2050.html
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- Mundo: 9,6 mil milhões (crescimento principalmente países pobres). 

- Índia deverá tornar-se o país mais populoso do mundo (passará China 

em 2028, quando ambos os países terão uma população de 1,45 mM). 

- Nigéria deve superar os Estados Unidos antes de 2050. 

- Pessoas com mais de 60 anos de idade serão mais do que as com 

menos de 15. 

 

Dados Planeta Terra 2050  (Nações Unidas) 

População 2050 



+ 70% vive em cidades até 2050 (equivalente a toda a população atual!) 

- Cidades: 3% da superfície terrestre do planeta 

- consomem 75% dos recursos naturais,  

- produzem 50% dos resíduos mundiais e  

- libertam 60-80% das emissões estufa.  

  

- População em favelas: 760 milhões (2000)      863 milhões (2012). 

Urbanização crescente 
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Em 2100: países desenvolvidos 89 anos, países pobres 81 anos. 

 

Esperança média de vida deve aumentar 

7 mil milhões  
(2013)  

 

9,6 mil milhões  
(2050) 

Recursos 
Estilo de vida atual da humanidade é insustentável.  
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Fonte: International Energy Agency - Nov 12, 2013 

Energia (2035) 
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Fonte: International Energy Agency - Nov 12, 2013 

Energia 
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Fonte: International Energy Agency - Nov 12, 2013 

Energia 
Desacreditar 



Fonte: Betternature 

Alterações climáticas Desacreditar 



AIE aponta 3 possíveis cenários: 

- Manter o atual caminho. Ausência de esforços para estabilizar  o sistema, temperatura global 

subirá pelo menos 6°C .  

- Compromissos mais recentes de vários países. Cenário já ambicioso e com mudanças de 

políticas e tecnologias. Implica cortes significativos após 2050, para limitar o aumento a 4°C.  

- Compromisso de corte  de mais de metade das emissões até 2050 (2009) e continuarem a 

cair depois de 2050, essa seria forma de limitar o aumento a 2°C (450ppm CO2) 

Fonte: IPCC - UN 

Atualmente seguimos o 
trajecto A2. 

Desacreditar 



Temperaturas (2000-2009) comparadas com temperaturas 
médias 1951-1980 

Fonte: NASA Earth Observatory Image of the Day: 2009 Ends Warmest Decade on Record 
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http://www.youtube.com/watch?v=uWS
xzjyMNpU  

0:20 aos 2:00 

http://www.youtube.com/watch?v=fnI
l212tBPk  

2:20 a 3:00 

http://www.youtube.com/watch?v=uWSxzjyMNpU
http://www.youtube.com/watch?v=uWSxzjyMNpU
http://www.youtube.com/watch?v=uWSxzjyMNpU
http://www.youtube.com/watch?v=fnIl212tBPk
http://www.youtube.com/watch?v=fnIl212tBPk
http://www.youtube.com/watch?v=fnIl212tBPk
http://www.youtube.com/watch?v=fnIl212tBPk
Global Wealth Inequality - What you never knew you never knew.mp4
Looking to 2060- A Global Vision of Long-term Growth.mp4


Listar Questões 

Motivos de Desesperança 
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Leitura dos tempos 

 



Tempos únicos: de grandes 
desafios e de grande poder! 
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Malala Yousafzai 
Estudante e ativista paquistanesa que foi baleada ao regressar da 

escola na cara por não ceder às ameaças do talibans. 

Nascimento: 12 Jul 1997 (16 anos), Paquistão 

Prémio Sakharov  (Indicada para Nobel da Paz, Int. da Criança) 
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Mais de 3.000 empreendedores sociais em 70 
países 

Mudança em rede 

“No período de 10 anos após a sua eleição como Fellows, 83% (76% cinco anos após 
a eleição) alteraram o sistema a nível nacional pelo menos de uma forma. Em 
África, mais de 60% conseguiram alcançar mudanças na política nacional.” 
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Rede de petições planetária com 
mais 30.000.000 de pessoas 

(Brasil e Palestina) 

Redes mundiais 

"Avaaz is an ally, and a rallying place, for 
disadvantaged people everywhere to help 
create real change.“    
Zainab Bangura, Ministra dos Negócios 
Estrangeiros da Serra Leoa. 

Reacreditar 



Meios de comunicações 
Reacreditar 

7.3 mil milhões 
(2014) 

2.4 mil milhões  
(2012) 

  

1.1 mil milhões  
(2012)    68% móvel 



Mudança em Portugal 
Reacreditar 

• Desenvolvimento humano (NU): 43ª posição entre 187 países 

• 71% dos Portugueses fazem reciclagem 

• Banco alimentar ajuda 420.000 pessoas (190.000 em 2003)  

• Liberdade de imprensa: 28º em 179 países  

• 3º país do mundo com melhores políticas ambientais (REAC) 

• Mortalidade infantil mais baixa do mundo de 77 (final de 60) para 

3,7 agora. 

• Licenciadas passaram de 11 mil para 600 mil em 50 anos [INE] 



- tantas pessoas formadas 
- tanto conhecimento 
- tanta comunicação 
-tanta sensibilidade 

-tantos meios 
- uma geração como a nossa 

 

Nunca houve  

tanto poder de mudar o mundo 
inteiro em cada um! 
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Projetos que pareciam impossíveis,  

ou que de uma pessoa passam a um milhão,  

ou que só agora parecem óbvios e simples! 

Sinais de esperança 
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Fonte: NOAA 

Tratado de Montreal 
 
Entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1989.  
Ele teve adesão de 150 países e foi revisto em 
1990, 1992, 1995, 1997 e 1999.  
 
Devido à essa grande adesão mundial, Kofi 
Annan disse: 

"Talvez seja o mais bem sucedido 
acordo internacional de todos os 
tempos…" 
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www.kiva.org 

Desde 2005: 
 

1.014.931 Doadores 
$497.448.325  
99.01% taxa de repagamento 
 
Trabalham com: 
228 Instituições parceiras 
450 voluntários mundialmente 
73 países 

Reacreditar 

http://www.kiva.org/


ColorAdd 

Reacreditar 



www.? 

ColorAdd 
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Miguel Neiva, Porto 

Reacreditar 
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Coisas boas que vemos… 
 
 
 

Como posso fazer? 
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Como posso fazer? 

O desejo de uma intervenção ganha estrutura e corpo no 

confronto com a realidade social através da proposta do Papa 

João XXIII na sua encíclica Mater et Magistra (1961), um 

caminho de análise social que possibilita ver, julgar e agir, 

tendo como ponto de partida a realidade social.  



Coisas boas que vemos… 
Vejo-me a avançar também? 

 
 
 

Como posso fazer? 

VER 

JULGAR 

AGIR 
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momento do "reconhecimento", com base na “leitura dos 
tempos", em diálogo multidisciplinar com as ciências sociais 

contribuição específica da Doutrina 
Social da Igreja (princípios e diretrizes 
para iluminar o “ver”) e, especialmente, 
da novidade cristã, com a sua carga 
crítica (descobrir os limites) e profética 
(criar, propor, promover) 

êxito prático que emerge do confronto  
crítico e perene entre "ver" e "julgar”  
é um atuar transformando a sociedade, através de 
ações individuais e conjuntas, com o coração de Jesus. 



VER 
JULGAR 
AGIR 
 

Reacreditar 

 méritos 

• história como ponto de partida e 
como lugar teológico;  

• contribuição singular da Fé e da 
profecia cristã;  

• responsabilização da consciência 
crente;  

• perene progressão circular entre 
os três momentos 
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Coisas boas que vemos… 
Vejo-me a avançar também? 

 
 

Como posso fazer? 

assim se pode pautar a 
nossa ação ecológica, as 
nossas opções 

JULGAR 



Reacreditar 

Coisas boas que vemos… 
Vejo-me a avançar também? 

 
 

Como posso fazer? 

JULGAR 
com os critérios de 

Jesus 

assim se pode pautar a 
nossa ação ecológica, as 
nossas opções 
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Coisas boas que vemos… 
Vejo-me a avançar também? 

 
 

Como posso fazer? 

JULGAR 
com os critérios de 

Jesus 

Mas tudo começa por algo 

bastante simples:  

a vida de oração de cada um.  
 

Antes de aplicar esquemas de 

análise social ou ecológica é 

necessário deixar-se encontrar 

por Deus.  
 

É neste encontro que nasce a 

ação de cada um. 



Mais coisas boas que vão acontecendo. 
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Quase 1000 milhões de pessoas saíram da 
pobreza extrema nos últimos 20 anos. 

 
O mundo deveria agarrar de novo este 

objetivo. 

Entre 1990 e 2010 o nº de pessoas na pobreza extrema diminuiu para metade! 
Este objetivo tinha sido traçado para 2015! Foi conseguido 5 anos antes. E isto 
aconteceu independentemente de nem todos os  ODM (Objetivos do Milénio) 
estarem a ser atingidos. 
A China em muito (3/4) contribuiu para este resultado. 
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Coisas boas que vemos… 
 
 
 

Vejo-me a avançar também? 



Vejo-me a avançar também? 

VER  

JULGAR  

AGIR  
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Exercício Individual (10 min) 

Partilha em grupo (10 min) 

1. Olhar para o dia-a-dia. Escolher uma ou duas situações do meu dia-a-dia 
relacionadas com tudo o que ouvi aqui. 

2. O que me fez ficar na cadeira e não agir? O que me fez 
levantar e agir? O que me inquieta? 

3. Que motivos para a confiança? Que motivos para a não confiança? 
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Como lido com a minha indecisão? 
Como lido com  os meus desejos?  
 
Como posso tomar decisões? Fazer opções? 
 
Que caminho posso e quero percorrer? 

De que instrumentos disponho para lidar e 
responder a estas questões e tantas outras 

possíveis? 

 

 

 

Vejo-me a avançar também? 



 
Informação 
Oração 
Exame de consciência 
Auto-conhecimento 
Discernimento 
Avaliação 
Regras dos 4P’s 
Vida sacramental 
Partilha 
Direção espiritual 
Exercícios Espirituais 
Serviço e compromisso apostólico 
… 

 

                                       Onde deposito a minha confiança? 
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Instrumentos, exemplos: 

Vejo-me a avançar também? 



O Encontro com Deus 

A espiritualidade inaciana, mais propriamente os Exercícios 
Espirituais, ajudam a fazer caminho: 

 

O Princípio e Fundamento 

A contemplação da Encarnação  

A meditação das 2 bandeiras 

A contemplação para alcançar Amor 

… 
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Vejo-me a avançar também? 



 
“Curar um mundo ferido” 

Relatório sobre Ecologia do Secretariado de Justiça Social e Ecologia da Companhia de Jesus (2011) 
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Este relatório propõe-nos recomendações para a ação, alicerçada em alguns 

princípios, dos quais destacamos: 

1.  A FÉ que incita a mudar as atitudes a práticas. 

2.  O convite à reflexão sobre os VALORES que orientam as decisões. 

3.  É necessária uma profunda MUDANÇA DE CORAÇÃO na maneira de olhar o 

desafio ecológico, centrada nas fontes da espiritualidade inaciana, uma 

espiritualidade que nos convida a reconhecer o valor da vida. 

4.  O desafio ecológico é um desafio que vai ALÉM das nossas capacidades, 

mas não estamos sozinhos. 

Vejo-me a avançar também? 



DEUS PRECISA DAS NOSSAS MÃOS! 
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“(…) 3. Convido todo o cristão, em qualquer lugar e 
situação em que se encontre, a renovar hoje mesmo o 
seu encontro pessoal com Jesus Cristo ou, pelo menos, a 
tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de O 
procurar dia a dia sem cessar. (…)” 

 
Papa Francisco, Exortação Apostólica EVANGELII GAUDIUM  

 



Reacreditar 
ESCUTO MAS NÃO SEI 
 
 

Escuto mas não sei 
Se o que oiço é silêncio 
Ou deus 
 
Escuto sem saber se estou ouvindo 
O ressoar das planícies no vazio 
Ou a consciência atenta 
Que nos confins do universo 
Me decifra e fita 
 
Apenas sei que caminho como quem 
É olhado e amado e conhecido 
E por isso em cada gesto ponho 
Solenidade e risco. 
 
Sophia de Mello Breyner 



Obrigado! 

Isménia Silva e Jorge Mayer 

ismenia.fsilva@gmail.com 

jorge1mayer@gmail.com 


