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Convite aos defensores/as 
dos rios do planeta 

 
• Os rios livres fluem e recriam a vida 
• Os rios com barragens morrem, junto com os povos que 

convivem com eles 
 
O discurso oficial da indústria hidrelétrica afirma que as usinas hidrelétricas (UH) somente proporcionam 
bem-estar e progresso. Porém, para os povos e comunidades que dependem dos rios para alimentação, 
renda, água limpa, recriação e valores culturais, essa é uma promessa vazia. Em vez disso, eles sofrem 
a destruição de ecossistemas e formas de produção de alimentos e podem ser forçados a deslocamentos. 
Muitos investimentos nacionais e transnacionais para construir UH implicam corrupção e são um meio 
para a concentração da riqueza às custas das comunidades afetadas. As UH podem provocar intensas 
disputas internacionais, por exemplo, a disputa entre o Egito, o Sudão e a vizinha Etiópia, dona da 
“Grande Barragem do Renascimento”, que ameaça interromper o fluxo do rio Nilo, afetando milhões de 
vidas rio abaixo. Infelizmente, a influência da indústria hidrelétrica também está ligada a ameaças, 
atentados e inclusive assassinatos, como o de Berta Cáceres em Honduras, no dia 2 de março de 2016.  
  
Devido a que as UH exigem grandes quantidades de associações de negócios, governos e empresas as 
promovem como energias “limpas”, “verdes” e “sustentáveis”, num esforço para garantir financiamento 
e aprovação. Rotineiramente, as empresas negam seu impacto destrutivo através de estudos ambientais 
inadequados e sua aprovação é facilitada por uma burocracia técnica que muitas vezes colabora e 
concede a esses interesses.  
 
Para fortalecer a imagem dessa indústria, a Associação Internacional de Hidroeletricidade (IHA) 
organizou o Congresso Internacional de Hidroeletricidade, dos dias 7 a 24 de setembro 2021, na 
Costa Rica, país que tem sido colocado na vitrine mundial como exemplo de sucesso em energias limpas 
e sustentáveis, de acordo com a versão preliminar da Declaração de San José1.  
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Como resposta ao Congresso da IHA, organizações da Costa Rica, em coordenação com movimentos 
ecologistas e socioambientais de todos os continentes, realizaremos a MOBILIZAÇÃO GLOBAL PELOS 
RIOS E PELOS POVOS, com o objetivo de criar um espaço alternativo de discussão e mobilização em 
defesa dos rios e dos povos do planeta.  
  
Proposta de ações: nossa Mobilização Global inclui as seguintes ações, antes e depois do Congresso 
da IHA, em direção a fortalecer nossas capacidades coletivas para proteger os rios e os povos.  
 
• Solicitamos que os/as representantes de cada país colaborem na produção de um Pronunciamento 

Nacional sobre es impactos das UH. Se, por algum motivo, não for possível unificar num texto só, 
podemos receber escritos de diferentes movimentos e organizações. Esses pronunciamentos serão 
reunidos num compêndio que será compartilhado com todos/as.  

• Queremos que compartilhem suas experiências frente as hidrelétricas em Fóruns Virtuais Inter-
Países, para os quais solicitamos que nos informem as pessoas que desejam participar e sobre quais 
assuntos.    

• Também podem se pronunciar e expressar através de áudios e vídeos (instruções técnicas em 
baixo).  

 
Em seus pronunciamentos e outros textos, áudios e vídeos, convidamos vocês a apresentar seus critérios 
e perspectivas sobre aspectos como:  

v Investimentos, públicos e privados, nacionais e internacionais, e corrupção,  
v Impactos ecológicos da energia hidrelétrica e destruição de ecossistemas, 
v A farsa das energias “limpas e sustentáveis” e os “estudos de impacto ambiental”, 
v Emissões de carbono das UH e aprofundamento de mudanças climáticas,   
v Ameaças, criminalização, deslocamentos e assassinatos, 
v Assédio e invasão de territórios indígenas,  
v Problemas de eficiência e escala das UH existentes,  
v Perda de controle nacional e social-comunitário da água e recursos energéticos 

 
Com base na Declaração Rios Saudáveis para uma Recuperação Justa e Verde2, esperamos que 
vocês também opinem sobre:  

v Uma moratória global a novas hidrelétricas,  
v Aumento nos investimentos em energias renováveis e armazenamento de energia,  
v Integração das mulheres na defesa dos rios e dos territórios,  
v Nova matriz energética e geração distribuída democraticamente, e  
v Salvaguarda de áreas vulneráveis e reconhecimento jurídico dos direitos dos rios3.  

 
Embora o Congresso de UH é virtual, na Costa Rica realizaremos encontros locais/comunitários e 
mobilizações (cumprindo com as restrições impostas pela Covid-19). Uma das nossas tarefas é 
problematizar que a Costa Rica é um “modelo” de “energia hidrelétrica sustentável” 4.  
 
Instruções técnicas para suas contribuições:  
• Pronunciamentos nacionais e outros textos, não devem exceder as 750 palavras.  
• Áudios e vídeos não devem exceder os 3 minutos (podem enviar vários). Estes serão utilizados para 

podcasts e produção de rádio, a ser publicados pelos meios da REDLAR, “El Chapuzón”/Costa Rica, 
e em todas as redes sociais e canais dos movimentos sociais em cada país.  

• Pedimos para vocês que o próprio envio dos materiais seja sua autorização para utilizá-los em nossos 
processos de comunicação. 
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Qualidade do som: gravar em lugares sem barulho (chuva, vento, carros, gente, etc). Não gravar em 
espaços muito fechados (como banheiros). Manter o telefone a uns 10 cm da boca.  
Qualidade do vídeo: é preferível com luz natural, assim como evitar ambientes escuros. Cuidar o som 
igual que com os áudios. Colocar o telefone em posição horizontal a 1 metro da pessoa que fala.  
 
Enviar textos, vídeos e áudios em simultâneo a:  

Raquel Bolaños, tel/whatsapp 00 506 89730660  
Silvia Sandoval, tel/whatsapp 00 52 1 55 36095210 
 
E aos e-mails: 
raquelbd@gmail.com    
comunicacion@red-lar.org 
e Mariana Porras Rozas:    mariana@coecoceiba.org 
 
 

Solicitamos enviar suas contribuições desde já, para realizar a produção audiovisual e 
preparar a DECLARAÇÃO CONJUNTA PELOS RIOS E PELOS POVOS.  Idealmente antes do dia 
21 de agosto 2021. De toda forma, continuaremos recebendo contribuições como parte da 
Mobilização. 
 
 
Muito obrigado!  
 
FECON-Equipe Costa Rica; REDLAR; Otros Mundos-México e International Rivers.  
 

 
 

 
 

1 https://www.hydropower.org/publications/la-declaracion-de-san-jose-sobre-energia-hidroelectrica-sostenible-
borrador-de-consulta 
2 https://www.rivers4recovery.org/spanish#callspanish 
3 https://www.rightsofrivers.org/ 
4 https://semanariouniversidad.com/opinion/represas-y-mentiras-sobre-energia-verde/ 

 


