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O DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE 
 
 Definición.- 
 
O Desenvolvemento  sostible constitúe a filosofía oficial das Nacións Unidas sobre o modelo de 
desenvolvemento social e económico do planeta e constitúe a alternativa ás dúas concepcións de 
desenvolvemento enfrontadas nos finais do século XX: 
• A do Crecemento Incontrolado que procura a máxima  produción e consumo de bens sen ter en conta a 

posibilidade do esgotamento dos recursos, nin valorar os impactos que este modelo produce no contorno, 
e que conduce irremediablemente a crise ambiental. 

• A da radicalizade do Desenvolvemento Conservacionista que xorde da proposta de “Crecemento O” 
nacida do Club de Roma, no ano de 1968, e  que propón  a detención do crecemento, proposta que 
condena  aos países desenvolvidos á pobreza permanente. 

 
Fronte a estas dúas  alternativas, as Nacións Unidas propoñen o Desenvolvemento Sostible que é 
definido como un camiño de progreso social e económico que resolva as necesidades do presente 
sen comprometer a capacidade das xeracións futuras de satisfacer as súas. Estas concepcións nacen 
do chamado “Informe Brundatland”, é dicir o informe final da Comisión Mundial de Medio Ambiente (1989) da 
O.N.U., chamado  “Noso foro común” e se consolida e concreta no nomeado Cumio da Terra celebrado en 
Río no ano 1992. Defende un desenvolvemento  sostido baseado na erradicación da pobreza o que esixe un 
moderado e equilibrado de crecemento económico e a diminución do incremento da poboación mundial a 
través do control demográfico. Os cumios de Río (1992) e de Johanesburgo (2002) definiron e ampliaron os 
mecanismos, normas e protocolos que pretenden acadar os obxectivos do desenvolvemento sostible. 
 
Os dous piares básicos do desenvolvemento sostible serían: 
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 A Erradicación da pobreza: cómpre que o volume da economía mundial se multiplique por un factor entre 
5 e 10, coa finalidade de erradicar a pobreza no mundo. Pero cómpre asemade que o crecemento sexa 
acompañado por unha política de distribución axeitada da riqueza entre os países en vía de 
desenvolvemento. Calcúlase que cun crecemento da economía mundial entre 3 e 4,5%, a pobreza no 
mundo desaparecerá na primeira metade do século XXI se distribuímos de xeito adecuado este 
crecemento. Asemade considerase as políticas de condonación da débeda externa dos países 
subdesenvolvidos como un instrumento fundamental na erradicación pobreza. 

 
 A Diminución do crecemento da poboación mundial: é obvio que o planeta non pode garantir recursos 
para manter un nivel de vida digno a unha poboación en crecemento exponencial. Cómpre daquela 
políticas de control da natalidade. Asemade, o desenvolvemento dos países máis levaría sen dúbida a 
cambios  cunha clara diminución do aumento da poboación, proceso que acompaña sempre aos países 
que acadan certo grao de desenvolvemento. Evidentemente a estabilización da poboación planetaria é 
unha condición indispensable para acadar un desenvolvemento sustentado. 

 
Principios básicos da sostibilidade.  
 
Poderíamos sustentar o concepto de Sostibilidade nos seguintes principios: 
 

 Principio de Suficiencia: conciencia da  limitación dos recursos. Modificación nos hábitos de consumo 
eliminando aqueles claramente innecesarios ou prescindibles. Vontade de renunciar a producións ou 
consumos de utilidade social menor e impacto ambiental grande insostibles e evolución cara a modelos 
de desenvolvemento que non conduzan a crise planetaria.  

 Principio de Responsabilidade: compromiso coas xeracións futuras.  Débense evitar  os consumo que 
produzan impactos irreversibles (irreversibilidade cero). A emisión de contaminantes e a produción de 
residuos debe ser inferior a súa taxa de asimilación pola natureza,   e a extracción dos recursos debe 
ser inferior á taxa de renovación.  
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 Principio de Eficiencia: aumento da produtividade dos recursos empregando menos enerxía e 
materias e xerando menos contaminación (producir máis con menos).  

 Principio de Precaución: prevención fronte a reparación, xestionar pensando no futuro en vez de 
xestionar problemas e crises e prudencia diante das dúbidas dos efectos ambientais de calquera 
decisión.  

 Principio de Equidade: o desenvolvemento con equidade entre países, clases sociais, xéneros, e 
interxeracional 

 Principio de Participación: información, participación democrática e consenso 
 
Bases para un desenvolvemento sostible.-  
 
Durante os temas que temos estudado, e tamén dos que seguen, vimos algúns elementos das políticas 
medioambientais necesarias para o logro do desenvolvemento sostible. Son os que citamos deseguida 
 

• Cómpre evitar o dilapido dos recursos naturais. Para iso débese potenciar o uso de recursos 
renovables e adecuar o consumo dos recursos potencialmente renovables a súa taxa de renovación. 
Ademais debemos potenciar as tecnoloxías que permiten unha meirande eficiencia nos proceso de 
obtención dos recursos e conseguir o máximo desenvolvemento na reutilización e no reciclase.  

• Son fundamentais as políticas de xestión racional da auga, evitando o seu dilapido e potenciando as 
medidas de aforro fronte as solucións de tipo técnico que producen fortes impactos ambientais. 
Cómpre asemade un control da explotacións dos acuíferos para impedir os procesos de desecación  e 
salinización. 

• Cómpre controlar o consumo enerxético con medidas de aforro e coa mellora da eficiencia dos 
sistemas enerxéticos. Débese potenciar o uso das chamadas enerxías alternativas. 

• É necesario evitar a contaminación dos distintos subsistemas planetarios: augas, atmosfera, solo, etc. 
Estes impactos amósanse ás veces a nivel local, pero moitas outras teñen dimensións transfronteirizas 
(chuvia ácida) o mesmo planetarias (destrución da  
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capa de ozono, cambio climático inducido). Cómpre potenciar os sistemas de produción máis limpos e 
procurar a mellora tecnolóxica que limite os impactos ambientais da actividade humana. Asemade 
debemos aplicar o principio de que  quen contamina paga. 

• A desertización é un dos problemas ambientais máis graves do planeta. É urxente a toma de medidas 
pare evitar este proceso con políticas que protexan da cuberta vexetal, impidan a erosión e a perda de 
fertilidade dos solos e protexan os acuíferos. 

• E fundamental a protección da biodiversidade e do acervo xenético planetario. O desenvolvemento 
agrícola e industrial e o crecemento de poboación ten  reducido ao mínimo ou fragmentado en 
pequenas parcelas gran parte dos hábitats naturais coa correspondente extinción de numerosas 
especies e ecosistemas. 

• Os países desenvolvidos deben renunciar ás políticas agrícolas que leven a sobreprodución e a 
explotación de zonas inviables. Unha medida fundamental sería a desaparición das subvencións 
agrícolas. Esta política positiva desde un punto de vista medioambiental, pero que está a producir 
protesta entre as organizacións agrícolas  de Europa,  pretende a reutilización forestal ou cinexética 
destas zonas non rendibles agricolamente como a opción máis acorde co desenvolvemento 
sustentable. 

 
 
 

 
COMITÉ AMBIENTAL DO IES “BLANCO AMOR” 

 
 
 
 
 
 


