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RESUMO

No âmbito da política internacional, já na década de 1990 os “Small Island

Developing States” (SIDS) foram reconhecidos como “caso especial” quanto aos desafios

para alcançar o desenvolvimento sustentável. Por meio da “Alliance of Small Island States”

(AOSIS) esse conjunto de países, buscam há três décadas, garantir que suas demandas sejam

atendidas, principalmente no que se refere às negociações climáticas. Portanto, este projeto

tem por objetivo analisar a atuação da AOSIS no regime internacional sobre mudanças

climáticas (1992-2021), identificando as circunstâncias que possibilitam essa coalizão exercer

com sucesso o papel de “empreendedor político” nas negociações. A nível empírico,

pretende-se estudar o processo de transformação da crise climática em uma agenda

importante na projeção internacional dos SIDS, tomando Cabo Verde e São Tomé e Príncipe

como objeto de análise comparada. A hipótese central é a de que os apoios políticos de redes

de ativismo ambiental e de organizações da sociedade civil que buscam construir o sentido de

urgência da crise climática, mas também os interesses e a solidariedade de potências

normativas (a exemplo da União Europeia) são fundamentais para que os SIDS desenvolvam

papéis e perfis de “empreendedores políticos” nas negociações climáticas multilaterais.

Trata-se de uma pesquisa qualitativa interdisciplinar, que será feita através da revisão

bibliográfica e de estudo documental, explorando os documentos oficiais dos SIDS e

analisando os discursos da AOSIS nas negociações internacionais sobre as mudanças

climáticas. Além disso, pretende-se fazer a pesquisa de campo no sentido de realizar

entrevistas semiestruturadas com algumas lideranças da sociedade civil organizada que atuam

em projetos ambientais em Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, com o propósito de levantar

dados empíricos sobre a percepção destes sobre as mudanças climáticas e as estratégias de

formulação de respostas no âmbito local, nacional e internacional.
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