Cuba consolida seu
enfrentamento à mudança
climática

Por: Maria Josefina Arce
“Minha costa” é um projeto que protegerá a linha costeira de Cuba. Sem dúvida, é um passo a mais na
estratégia do governo de cuidar o meio ambiente e enfrentar a mudança climática, uma ameaça de
importância ecológica, turística e econômica.
Cuba é muito vulnerável aos impactos da mudança climática. Cerca de 20 comunidades costeiras
correm o risco de desaparecer até o final do século 21 e perto de 100 poderiam sofrer sérios danos por
causa desse fenômeno.
Por isso, esta iniciativa de 30 anos de duração é muito importante. Vai melhor a resiliência ao clima de
mais de um milhão de pessoas e dos habitats costeiros vulneráveis.
A Ilha vai investir mais de 20 milhões de dólares no programa, que também receberá verbas do Fundo
Verde do Clima, quase 24 milhões de dólares.

Mil 300 quilômetros de costa em 24 municípios serão beneficiados. O projeto visa à restauração de mais
de 11 mil hectares de mangues e três mil bosques de pantanal.
A nação caribenha obteve notáveis avanços em matéria meio ambiental ao verter areia para restaurar as
dunas costeiras e eliminar as construções indevidas e a flora invasora.
O arquipélago Jardines del Rey – um dos quatro grupos de ilhotas que rodeiam a ilha de Cuba – foi um
dos beneficiados com a reabilitação das dunas, que envolveu a eliminação de espécies exóticas
invasoras e a incorporação de plantas nativas, plantadas nos lugares mais desflorestados a fim de
acelerar o processo de resiliência e aumentar a biodiversidade.
Estas ações fazem parte de Tarefa Vida, um programa do Estado cubano para o enfrentamento à
mudança climática, aprovado em abril de 2017. Tarefa Vida consta de cinco ações estratégicas e 11
tarefas. O plano se inspira no pensamento do líder histórico da Revolução, Fidel Castro, que em 1992,
na Cúpula da Terra, realizada no Rio de Janeiro, tinha advertido que a humanidade corria o risco de
desaparecer devido à rápida e progressiva liquidação de suas condições naturais.
Maribel Gutiérrez, representante residente do programa da ONU em Cuba, afirmou que “Minha costa” é
mais um esforço que o país concentra em atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
estabelecidos na Agenda 2030.
Com um grande impacto ambiental e também social, “Minha costa” é outro compromisso de Cuba com a
proteção do planeta em que vivemos.
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