
 

OS NÚMEROS 
 

5  
Poluição do ar 

doméstico é o quinto 
maior risco para a 

saúde nos países em 
desenvolvimento. 

 

2 Milhões 
O número de pessoas 

que morrem a cada 
ano por causa da 

exposição a fumaça de 
fogões tradicionais. 

 

3 Bilhões  
Quase a metade das 

pessoas no mundo que 
usam fogões poluentes 

e ineficientes para 
cozinhar seus 

alimentos diariamente. 
 

16 segundos 
A frequência com que 

alguém morre no 
mundo, devido a 

poluição por fumaça de 
fogões tradicionais. 

 

  
 
 

A Aliança Global Para Fogões Limpos 
SALVAR VIDAS| MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA| FORTALECER O PAPEL DAS MULHERES| COMBATER A MUDANÇA CLIMÁTICA 

 
 
O DESAFIO 
Exposição à fumaça ocasionada por fogões tradicionais e fogos abertos –  a principal 
forma de cozinhar e aqueçer para quase três bilhões de pessoas no paises em 
desenvolvimento – provoca dois milhões de mortes prematuras por ano, afetando 
principalmente as mulheres e crianças. A dependência no uso da lenha, ou outras 
formas de biomassa, para cozinhar e aqueçer força as mulheres e as crianças a 
gastarem horas toda semana para buscarem lenha. Em algumas partes do mundo as 
mulheres enfrentam graves riscos de segurança pessoal enquanto procuram  por 
lenha, especialmente em campos de refugiados e zonas de conflito. Os fogões 
tradicionais e fogos abertos  também aumentam as pressões sobre os recursos 
naturais (por exemplo, as florestas e habitat) e contribuiem para a mudança climática 
nos níveis regional e global.  
 

A SOLUÇÃO 
O uso de fogões e combustíveis limpos podem reduzir drasticamente o consumo de 
combustível e a exposição à fumaça. O desenvolvimento de uma indústria mundial de 
fogões limpos que inova constantemente para melhorar o desenho e o desempenho, 
enquanto ao mesmo tempo reduz o preço destes fogões, pode ajudar em muito a 
adoção de tecnologias de cocção “limpas”.  
 

A ALIANÇA 
A Aliança Global para Fogões Limpos (The Global Alliance for Clean Cookstoves) é uma 
inovadora parceria público-privada liderada pela Fundação das Nações Unidas (United 
Nations Foundation) para salvar vidas, melhorar a qualidade de vida, fortalecer o papel 
das mulheres e combater as mudanças climáticas através da criação de um mercado 
mundial de soluções de cocção limpas e eficientes. O objetivo principal da Aliança, 
‘100 por 20’, é que 100 milhões de residencias adoptem fogões e combustíveis limpos 
e eficientes até o ano 2020. A Aliança trabalhará com parceiros públicos, privados e 
sem fins lucrativos para superar as barreiras de mercado que impedem a produção, 
implantação, adoção e utilização de fogões limpos no mundo em desenvolvimento.  
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A HORA É AGORA 
Mesmo que centenas de projetos em todo o mundo promovem a implantação e uso de fogões ecológicos (mais 
limpos e eficientes), entretanto o mercado para estes fogões ainda tem que chegar a uma escala 
verdadeiramente global. Felizmente, recentes desenvolvimentos no campo de fogões ecológicos indicam que 
podemos alcançar sucesso em uma escala grande. Por causa de avanços na concepção, teste, e monitoramento 
destes fogões; novas pesquisas sobre os benefícios a saúde devido a uma menor exposição a fumaça; novos 
programas nacionais de promoção de fogões ecológicos  na Ásia, África, América Latina, e em outros lugares; o 
aumento da demanda por ações a médio e longo prazos para enfrentar as mudanças climáticas;  o surgimento de 
novos modelos de negócios; e o potencial de financiamento por creditos de carbono para projetos de fogões 
ecológicos,  pode-se agora ser possível levar fogões mais limpos e eficientes a centenas de milhões de familias 
pobres do mundo inteiro. Porém, para realizar esta meta ambiciosa, a comunidade global deve agir agora, 
concentrando seus esforços na criação de uma próspera e sustentável industria de fogões ecológicos. 
 

PARCERIA COM A ALIANÇA 
A Aliança convida parceiros públicos e privados para juntar-se a nós. Juntos, podemos criar um próspero mercado 
mundial  de soluções limpas e eficientes de cocção, por meio de:  

 Aumentar a conscientização global sobre os benefícios ao meio ambiente,  à saúde, e econômicos do uso 
de fogões e combustíveis limpos;  

 Financiar pesquisa nas áreas da saúde, clima e outras pesquisas aplicadas,  para melhorar a nossa 
compreensão dos desafios e soluções no sector; 

 Apoiar a criação de capacidades institucionais  para a produção e marketing de fogões, incluindo o 
trabalho com grupos de mulheres, empresas e ONGs; 

 Desenvolver a capacidade do consumidor para compreender os benefícios de fogões limpos através do 
seu uso eficaz; 

 Promover o uso de mecanismos financeiros inovadores para disseminar  fogões ecológicos a grande 
escala; 

 Abordar  barreiras tarifarias e  comerciais de importação de tecnologias de cocçaõ mais eficientes e 
limpas, e 

 Mobilizar vendas, distribuição, e cadeias de suprimentos efetivas, e engajar as mulheres como 
importantes agentes  na cadeia de suprimentos. 
 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES 
Por favor, nos contatar no email info@cleancookstoves.orgin, telefone +1 202 650 5345 ou visite o nosso site em 
www.cleancookstoves.org.  
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