A deliberative polity-making project
29.05.2009 > 31.05.2009

PT

A deliberative polity-making project

I. A HISTÓRIA DA UNIÃO EUROPEIA E O SEU FUNCIONAMENTO.............. 2
A história da União Europeia........................................................................................................... 2
Funcionamento da UE..................................................................................................................... 4

II. IMIGRAÇÃO.................................................................................................... 6
Questões principais......................................................................................................................... 6
Factos principais ............................................................................................................................ 6
Principais elementos do debate sobre a imigração......................................................................... 7
Quem decide?................................................................................................................................. 8
Migração legal................................................................................................................................. 9
Migração ilegal e controlos fronteiriços.......................................................................................... 13
O que tem sido feito até ao momento ........................................................................................... 18
Migração e as políticas sobre estrangeiros, desenvolvimento e comércio da UE......................... 19

III. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ...................................................................... 20
A escala do problema..................................................................................................................... 20
O contexto internacional . .............................................................................................................. 21
Quem decide.................................................................................................................................. 24
O nível da UE................................................................................................................................. 24
O “cabaz” energético...................................................................................................................... 35

Agradecimentos ............................................................................................................................ 37

IV. OBJECTIVOS DA POLÍTICA DOS PARTIDOS EUROPEUS...................... 38
Imigração........................................................................................................................................ 38
Alterações climáticas...................................................................................................................... 39

1

I. A HISTÓRIA DA UNIÃO
EUROPEIA E O SEU FUNCIONAMENTO
História da União Europeia
A União Europeia dos nossos dias é o resultado directo da determinação de políticos europeus em evitar futuros conflitos violentos
na Europa, depois da 2ª Guerra Mundial. O objectivo original foi o de unir países, forjando uma cooperação económica e industrial
mais próxima. Desde então as responsabilidades da UE têm crescido em resposta a novos desafios, e muitos mais países têm
aderido.
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1950:

O Ministro dos Negócios Estrangeiros francês Robert Schuman propõe integrar as indústrias de carvão e aço da Europa
Ocidental. Isto leva ao Tratado de Paris, que cria a Comunidade Europeia de Carvão e Aço (CECA), em 1951, com seis
membros: Bélgica, França, Itália, Luxemburgo, Holanda e Alemanha Ocidental.

1957:

Os mesmos seis países assinam o Tratado de Roma, criando a Comunidade Económica Europeia (CEE) e a Comunidade
Europeia de Energia Atómica (EURATOM). Começam a destruir as barreiras comerciais existentes entre os seis países,
iniciando a caminhada em direcção a um “mercado comum”.

1967:

As instituições da CEE, CECA e EURATOM juntam-se criando um único conjunto de instituições - a Comissão Europeia,
o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu (com os seus membros inicialmente seleccionados pelos parlamentos
nacionais).

1973:

A Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido aderem à Comunidade Europeia (CE).

1979:

Realizam-se as primeiras eleições directas para o Parlamento Europeu, cujos membros são eleitos com os votos dos
eleitores de cada Estado membro da CE.

1981:

A Grécia adere à Comunidade Europeia.

1986:

Portugal e Espanha aderem à Comunidade Europeia.
É assinado o Acto Único Europeu pelos governos da CE, prevendo a criação de um mercado único, onde pessoas, bens,
capital e serviços se podem deslocar livremente por toda a CE.

1992:

É assinado o Tratado de Maastricht, criando a União Europeia e introduzindo novas formas de cooperação entre os
governos dos Estados membros – por exemplo, em questões de administração interna, justiça e defesa.
Os líderes da UE também acordam a criação, no espaço de uma década, de uma União Económica e Monetária, com
uma moeda única gerida pelo Banco Central Europeu.
O processo de criação do Mercado Único encontra-se formalmente completado, no entanto muito trabalho resta por
fazer para que a liberdade de movimento de pessoas, bens, capital e serviços seja uma realidade.

1995:

A Áustria, a Finlândia e a Suécia juntam-se à União Europeia (UE).

1999:

A moeda única europeia – o euro – é lançada oficialmente e adoptada como moeda oficial por 11 Estados membros, que
constituem a chamada zona euro.

2001:

A Grécia adere à zona euro.
É assinado o Tratado de Nice, introduzindo reformas nas instituições da UE como preparação para a expansão da
União, com a admissão de dez novos Estados membros em 2004.

O euro torna-se realidade a 1 de Janeiro, quando moedas e notas euro substituem a moeda nacional em 12 dos 15
países membros da UE: Áustria, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda,
Portugal e Espanha.
É lançada uma “Convenção” para debater o futuro da Europa, com 105 representantes dos governos e parlamentos
nacionais dos Estados membros e dos países que esperam aderir à UE, da Comissão Europeia e do Parlamento
Europeu.

2003:

A Convenção termina e submete aos líderes da UE o esboço de “Tratado que estabelece uma Constituição para a União
Europeia”,. Os governos dos Estados membros dão início às negociações sobre as propostas.

2004:

Dez novos países aderem à UE, incluindo oito da Europa Central e de Leste: República Checa, Estónia, Hungria,
Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, Eslováquia e Eslovénia, e ainda Chipre e Malta.
Os líderes da UE chegam a acordo sobre o Tratado da Constituição, que engloba todos os anteriores tratados da UE
num só documento e introduz alterações no funcionamento da União..
Os Estados membros têm dois anos para ratificar o Tratado da Constituição, que só pode entrar em vigor se for aprovado
por todos os Estados membros da UE.

2005:

São realizados Referendos sobre o Tratado da Constituição em quatro países: Luxemburgo e Espanha votam a favor,
mas França e Holanda votam contra.
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2007: A Roménia e a Bulgária aderem à UE, elevando para 27 o número total de Estados membros.
A Eslovénia adere à zona euro.
Os líderes da UE iniciam negociações sobre um novo Tratado da UE, que é assinado em Lisboa, em Dezembro de
2007.
A UE celebra o seu 50.° aniversário.
2008:

Chipre e Malta aderem à zona euro.
Está em curso o processo de ratificação do Tratado de Lisboa nos 27 Estados membros da UE. 24 Estados membros
ratificam o Tratado através dos seus parlamentos nacionais, mas a Irlanda vota “Não” em referendo. Discutem-se
possíveis respostas ao voto negativo irlandês.

2009:

A Eslováquia adere ao euro, elevando para 16 o número total de países que adoptaram a moeda única.
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Como funciona a UE
Três instituições principais são responsáveis pelo
funcionamento diário da União Europeia: a Comissão
Europeia, o Conselho da União Europeia e o Parlamento
Europeu. Duas outras instituições – o Tribunal Europeu de
Justiça e o Tribunal Europeu de Auditores – desempenham
papéis fundamentais em, respectivamente, assegurar que
as leis da UE sejam respeitadas e que o orçamento da UE
seja gasto adequadamente. O Banco Central Europeu é
responsável pela gestão do euro.

Comissão Europeia
A Comissão é o executivo, ou a “função pública”, da UE.
Desempenha quatro papéis principais:
• Propor novas leis comunitárias;
• Gerir e implementar planos de acção da UE e o seu
orçamento;
• Fazer cumprir a legislação europeia (com o Tribunal
Europeu de Justiça);
• Representar a UE no plano internacional, negociando
acordos internacionais em nome da UE como um todo
nalgumas áreas políticas.
Todos os cinco anos, são nomeados pelos governos da UE e
aprovados pelo Parlamento Europeu, um novo Presidente e
membros da Comissão (actualmente, um por cada Estados
membro da UE). Cada Comissário é responsável por uma
área política específica da UE e tem um pequeno escritório
privado e um departamento com pessoal permanente da EU,
baseado em Bruxelas.
A Comissão é responsável politicamente perante o Parlamento
Europeu, que tem o poder para demitir o Presidente e os
membros ao adoptar uma moção de censura.
Nos termos do Tratado de Lisboa, o número de comissários
europeus será reduzido para dois terços do número de
Estados membros da UE numa base rotativa.

Conselho da União Europeia
Este é o organismo principal de tomada de decisão na UE.
É constituído por um ministro do governo de cada um dos
Estados membros da UE. O ministério representado depende
do assunto a ser discutido (ou seja, por exemplo, o ministro
do ambiente de cada país da UE está presente no “Conselho
de Ambiente” e os ministros da agricultura encontram-se nos
“Conselhos de Agricultura”).
Os Primeiro-Ministros ou Presidentes dos 27 Estados
membros, e o Presidente da Comissão Europeia, encontramse nos “Conselhos Europeus”, geralmente organizados
quatro vezes por ano. Estas reuniões cimeiras estabelecem
políticas gerais da UE e resolvem questões que não podem
ser resolvidas a outro nível.
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Nos termos do Tratado de Lisboa, o Conselho Europeu será
presidido por um Presidente nomeado pelos líderes da UE
por um mandato de dois anos e meio, renovável uma vez.
O Conselho, nas suas várias formas, assume seis
responsabilidades principais:
• Aprovar legislação da UE (na maior parte das questões
legislativas, fá-lo conjuntamente com o Parlamento
Europeu, mas em certas áreas muito delicadas, decide
por si próprio);
• Coordenar a legislação económica alargada dos Estados
membros da UE;
• Concluir acordos internacionais entre a UE e outros países
ou organizações internacionais;
• Aprovar o orçamento da UE, juntamente com o Parlamento
Europeu;
• Desenvolver uma Política Externa e Segurança Comum
na UE
• Coordenar a cooperação entre os tribunais nacionais e as
forças policiais em assuntos criminais.
parte destas responsabilidades relacionam-se com áreas
onde os Estados membros da UE acordaram compartilhar a
sua soberania e delegar os poderes de tomada de decisão
na UE. Contudo, nas duas últimas, os Estados membros
delegaram muito poucos poderes à União, mas concordaram
em trabalhar juntos numa variedade de assuntos (um processo
conhecido como “cooperação intergovernamental”).
Estes poderes serão acrescidos no âmbito do Tratado
de Lisboa. Será igualmente criado um novo cargo de Alto
Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a
Política de Segurança, além do próprio serviço diplomático da
UE, numa iniciativa concebida para reforçar a sua influência
na cena internacional.
Em muitas áreas legislativas, o Conselho toma decisões
por “voto de maioria qualificada”, um sistema segundo o
qual, cada país tem um número de votos mais ou menos
proporcional ao tamanho da sua população. Nos termos do
Tratado de Lisboa, a UE passará a utilizar um sistema de
votação por “dupla maioria”, com propostas que exijam o
apoio de, pelo menos, 55% de Estados membros da UE que
representem, pelo menos, 65% da população da União para
ter força de lei.
Mas as questões mais sensíveis, incluindo alterações aos
Tratados da UE e decisões sobre a admissão de novos
países à UE, são decididas por voto unânime, dando a cada
país o direito de vetarem propostas sozinhos. O Tratado
de Lisboa reduzirá o número de questões decididas por
unanimidade, alargando o voto por maioria para cerca de 50
novas áreas legislativas.

Parlamento Europeu
O Parlamento Europeu representa os cidadãos da UE e
os seus membros (MPE) são eleitos directamente pelos
cidadãos, todos os cinco anos. Qualquer cidadão da UE
registado como eleitor tem direito a votar.
O Parlamente actual, eleito em Junho de 2004, tem 785
membros dos 27 Estados membros da UE. Não se sentam em
blocos nacionais, mas em sete grupos políticos à dimensão
da Europa. O Partido Popular Europeu de centro-direita,
é presentemente o maior grupo, seguido dos Europeus
Socialistas de centro-esquerda.
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O Conselho é presidido sucessivamente por cada Estado
membro, durante seis meses cada um, num sistema
conhecido como a Presidência rotativa. Nos termos do
Tratado de Lisboa, o novo Presidente do Conselho Europeu
presidirá às cimeiras da UE e o chefe da política externa
chefiará as reuniões dos ministros dos negócios estrangeiros,
mas será mantida a presidência rotativa para todas as outras
reuniões do Conselho.

por um processo de negociações destinado a produzir um
acordo sobre a forma final da legislação. Este pode ser um
processo muito demorado, levando meses ou anos.

Tribunal Europeu de Justiça
Este tribunal, baseado no Luxemburgo, é constituído por
juízes de cada Estado membro e é responsável por garantir
que os Estados membros cumprem as leis por eles acordadas
em Bruxelas e que a legislação da UE é interpretada e
aplicada da mesma forma em cada Estado membro.

Tribunal Europeu de Auditores
Este tribunal, baseado no Luxemburgo, é constituído por
representantes de cada Estado membro e monitoriza a
forma como o orçamento da UE é gasto. É responsável por
assegurar que os fundos da UE são devidamente cobrados
e são gastos de uma forma legal e económica e de acordo
com o seu propósito.

Os MPE representam todas as diferentes perspectives
na UE, desde aqueles fortemente a favor de uma maior
integração europeia até àqueles que querem que os seus
países abandonem a UE.
O Parlamento tem quatro papéis principais:
• Aprovar legislação da UE, juntamente com o Conselho, em
várias áreas legislativas;
• Exercer uma supervisão democrática sobre as outras
instituições da UE;
• Aprovar ou rejeitar o orçamento proposto pelo Conselho.
• Acordar, com o Conselho, a admissão de novos países na
UE.
O Parlamento é a única instituição da UE totalmente aberta
ao escrutínio público: reúne-se em público e os seus debates,
opiniões e resoluções são publicados.
Nos termos do Tratado de Lisboa, o número de membros
do Parlamento Europeu será reduzido para 750, mais o
Presidente do Parlamento Europeu. O papel do Parlamento
também será reforçado com poderes de tomada de decisão
conjunta noutras áreas políticas.

Quem decide?
Embora a Comissão Europeia proponha novas leis, são
o Conselho da União Europeia (constituído por ministros
responsáveis perante os seus parlamentos e eleitores
nacionais) e o Parlamento Europeu (cujos membros são
directamente responsáveis perante os eleitores), quem
decide sobre a adopção ou não dessas novas leis.
Nas áreas onde estas duas instituições têm poderes
conjuntos na tomada de decisões, as propostas passam
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II. Imigração
A imigração é uma questão política sensível em muitos
Estados-Membros da UE. Existe um debate intenso
sobre se permitir a entrada de pessoas exteriores à
UE para viverem e trabalharem na UE é vantajoso ou
prejudicial para as nossas economias e sociedades. Muito
debatida também é questão de até que ponto os governos
devem ser rígidos na prevenção da entrada de migrantes
ilegais nos seus países e enviar para os seus países aqueles
que vivem aqui ilegalmente.
Estes argumentos estão a intensificar-se na actual crise
económica, que está a contribuir para o aumento do
desemprego em muitas partes da Europa e a intensificar a
pressão sobre os orçamentos governamentais.
Os Estados-Membros têm também de lidar com os desafios
colocados por uma população heterogénea cada vez maior,
com alterações sociais, culturais e religiosas rápidas nas suas
sociedades - que alguns vêem como um desenvolvimento
positivo, mas que está também a levantar preocupações, por
um lado, sobre possíveis ameaças à tradicional “forma de
vida” europeia e, por outro, sobre o aumento do racismo e
da discriminação em relação aos migrantes e às minorias
étnicas.
A política de imigração da UE lida somente com pessoas que
entram na UE oriundas de outras partes do mundo para aí
viver e trabalhar. Não afecta as pessoas dos 27 EstadosMembros da UE, uma vez que estas têm o direito de viver
e trabalhar em qualquer lugar da União Europeia (apesar
de alguns Estados-Membros terem imposto restrições
temporárias sobre este direito para as pessoas de países
da Europa Central e de Leste, que aderiram à UE em 2004
e 2007). Esta questão não é, por isso, abordada neste
documento.
A integração dos migrantes para que possam usufruir na
plenitude da vida económica, social, política, cívica e cultural
do seu país “anfitrião” é um assunto também muito discutido,
levantando a questão sobre até que ponto os migrantes
devem adaptar-se às sociedades em que vivem ou serem
livres de continuarem com os seus próprios costumes e
tradições. Contudo, esta questão não se insere no âmbito
destes materiais informativos.
Muito debatido também é o problema sobre como lidar
com os pedidos de asilo daqueles que procuram protecção
internacional na UE porque podem ser perseguidos nos seus
países, e não por razões económicas.

6

Outro problema são aqueles que entram, vivem e trabalham
num país sem a autorização necessária para o fazer. Muitos
defendem que não devem ser descritos como “migrantes
ilegais” uma vez que é impossível uma pessoa ser “ilegal” –
são na verdade as suas actividades que são ilegais. Por isso,
preferem usar o termo “irregular”. Para simplificar a questão,
este documento usa a palavra “ilegal”, uma vez que é ainda o
termo mais frequentemente usado no debate público.

Questões principais
O principal desafio para a UE e para os responsáveis
nacionais pela elaboração de políticas é conciliar os vários
objectivos das políticas nesta área: atrair os migrantes de
fora da UE que muitos acreditam serem necessários por
razões económicas e, ao memos tempo, dissuadir outros de
entrar ilegalmente na UE.
Estes dois problemas – migração legal e ilegal – estão
estritamente relacionados e são frequentemente confundidos,
com o debate sobre o combate à migração ilegal associado,
no pensamento de muitas pessoas, à extensão em que a
migração legal deve ser permitida ou mesmo encorajada.
Isto está a levar a que muitos Estados-Membros da UE
adoptem uma abordagem dupla: procurar fortalecer as
suas próprias fronteiras e as da UE para evitar que entrem
pessoas na União Europeia sem autorização, abrindo, ao
mesmo tempo, canais para a migração legal procurando
atrair trabalhadores que muitos afirmam que a UE necessita
para compensar défices no mercado laboral, ou seja, falta
de trabalhadores para certos trabalhos. Outros afirmam que
as políticas da UE sobre a migração legal só podem ser
credíveis se a UE mostrar primeiro que pode proporcionar
políticas efectivas sobre a migração ilegal.
De facto, a nível da UE, têm sido feitos mais progressos no
desenvolvimento de mecanismos de controlo mais rígidos
(controlos fronteiriços em relação a pessoas que entram na
União Europeia, etc.) e na gestão da migração ilegal, do que
na harmonização de políticas sobre a migração legal, pelas
razões explicadas abaixo.
Depois, existe ainda a questão de “quem deve fazer o quê”:
em que medida os Estados-Membros da UE devem ser livres
de decidir as suas próprias políticas de imigração e em que
medida esta questão tem de ser gerida a nível da UE ou
mesmo a nível mundial num mundo cada vez mais móvel,
onde as pessoas se podem deslocar com mais facilidade
entre países?

Cerca de 4% da população da UE é composta por migrantes
de fora da União Europeia. Mudam-se para a UE por várias
razões, incluindo para trabalhar, para estudar ou para
reunirem-se às suas famílias.
Estima-se que existam actualmente mais de 200 milhões
de migrantes em todo o mundo (3% da população mundial).
Destes, 42 milhões de migrantes vivem na área da UE, onde
14 milhões são cidadãos da UE que vivem noutro EstadoMembro e onde 28 milhões dos mesmos nasceram fora da
União Europeia.
Os padrões da migração variam muito em toda a UE. Os
estrangeiros (tanto cidadãos da União Europeia como de
outros países) totalizam menos de 4% da população total da
Finlândia e da Hungria. No outro extremo, totalizam mais de
um terço da população do Luxemburgo.
O tipo de migrantes e a sua proveniência também apresentam
grandes variações. Em França, as famílias de migrantes já no
país representaram mais de metade daqueles que entraram
no país nos últimos anos, enquanto outros países recebem
uma grande proporção de novos migrantes trabalhadores.
Na Alemanha, os migrantes turcos constituem a maior
população de migrantes, enquanto no Reino Unido, as três
maiores populações de migrantes são irlandeses, indianos
e polacos.
Contudo, de uma forma geral, o fosso cada vez maior entre
os países mais ricos e os mais pobres está a conduzir a uma
migração cada vez maior, com a localização geográfica da
UE a colocar as suas fronteiras a Sul e a leste debaixo de
uma pressão particularmente grande.
Muitos migrantes vivem e trabalham legalmente na UE,
tendo solicitado ou recebido os vistos necessários. O número
exacto em cada país depende das políticas de imigração que
cada governo tem implementadas e de quantos migrantes
legais o país decide que quer e/ou precisa.
Mas existem aqueles que entram ilegalmente na UE (sem os
vistos necessários) ou entram legalmente e permanecem e
continuam a trabalhar ilegalmente depois dos vistos perderem
a validade. Os números da Comissão Europeia sugerem que
em 2006 havia cerca de 8 milhões de imigrantes ilegais na
UE, e que mais de metade destes tinha entrado na União
Europeia legalmente mas depois excederam o seu direito de
permanência na mesma.
O debate sobre quantos migrantes se deve aceitar todos
os anos está a ser analisado no contexto das alterações na
população da Europa, que, de uma forma geral, começou a
diminuir em alguns países da UE e está a envelhecer porque
as pessoas estão a ter menos filhos e vivem mais anos do
que no passado.
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Factos principais

Em geral, a população da UE deverá diminuir de 495 milhões
para 472 milhões até 2050, com o número dos indivíduos
com mais de 64 anos a aumentar dos actuais 81 milhões
para mais de 141 milhões, e com o número de pessoas com
menos de 15 anos a cair dos pouco menos de 80 milhões
actuais para um pouco mais de 63 milhões (apesar de, mais
uma vez, os padrões variarem de país para país).
Se isto acontecer, significa que existirão menos pessoas em
idade de trabalho para suportar o número de idosos e pessoas
reformadas. Isto resultaria tanto numa falta de trabalhadores
para ocupar certos postos de trabalho, como num aumento
dos encargos da segurança social estatal, com menos
pessoas a pagar os impostos necessários para financiar as
pensões, cuidados de saúde, etc., para os idosos.

Principais elementos
do debate sobre a
imigração
Muitos especialistas defendem que a escassez de
trabalhadores não pode ser combatida somente através de
uma maior fertilidade e formação em competências. Isto
incitou a um debate cada vez maior sobre que papel, se é
que tem algum, a migração legal deve ter no combate a estas
lacunas e na expansão da mão-de-obra da UE, centrando-se
a discussão em quem e quantos.
Muito empregadores queixam-se cada vez mais que não
conseguem encontrar os trabalhadores que necessitam
para as vagas que têm disponíveis entre a mão-de-obra
nacional. Afirmam também que, apesar do desemprego estar
a aumentar na UE devido à recessão económica, existe
mesmo assim falta de trabalhadores em alguns sectores.
Além disso, a maioria dos migrantes actualmente na UE
está a executar trabalhos pouco qualificados. Aqueles
que defendem a entrada de mais migrantes afirmam
que as ambições da União em continuar a ser um agente
económico global com níveis especializados e competências
elevadas e liderar o mundo em sectores-chave (como as
tecnologias e os serviços) significam que esta necessita de
mais trabalhadores com elevados níveis de especialização
e qualificações, que possam estar disponíveis em maiores
quantidades noutras partes do mundo.
Assim, defendem uma abordagem dupla: medidas para criar
uma mão-de-obra nacional melhor formada combinada com
a entrada de mais migrantes para compensar os défices que
existam.
Mas outros defendem que a Europa não necessita de
migrantes para preencher estas carências. Apontam o
aumento dos níveis do desemprego em alguns EstadosMembros, e insistem que a resposta está em formar de
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novo os trabalhadores “nacionais” para lhes fornecer as
competências necessárias e tornar mais fácil a mudança de
emprego e profissões.

europeu, os Estados-Membros da UE estão também a
trabalhar na criação de um sistema comum de leis para
controlarem a imigração.

Defendem também que permitir a entrada de muitos
migrantes colocaria os serviços públicos, como a habitação
e os cuidados de saúde, sob uma grande pressão, com os
governos cujos orçamentos estão já demasiado esticados a
enfrentarem custos adicionais importantes para fornecerem
os serviços extra necessários.

Em 1999, os líderes da UE concordaram em criar aquilo
que descreveram como uma área de “Liberdade, Segurança
e Justiça”, dando novos poderes à UE em várias áreas,
incluindo a imigração, a política de asilo e os controlos
fronteiriços. Contudo, três Estados-Membros da UE - o Reino
Unido, a Irlanda e a Dinamarca – reservaram-se ao direito de
se “excluírem” (estarem isento de) qualquer legislação da UE
nestas áreas.

A isto juntam-se as preocupações sobre o impacto social,
cultural e religioso que os migrantes estão a ter nas
comunidades locais. Alguns defendem que irão mudar de
forma fundamental o “modo de vida” europeu, tendo-se
dado uma atenção especial nos últimos anos ao impacto
das cada vez maiores comunidades muçulmanas nas
sociedades europeias. Existem também preocupações
de que as sociedades europeias se estejam a tornar cada
vez mais fragmentadas, onde tanto os migrantes como as
comunidades onde agora vivem a continuarem a seguir as
suas tradições e costumes em vez de se adaptarem a uma
maior diversidade.
Mas outros são da opinião que uma população mais
diversificada pode ser uma vantagem para a sociedade como
um todo e apontam que os migrantes legais contribuem para
os custos do fornecimento de serviços públicos adicionais
para “atender” às suas necessidades através dos impostos
que pagam, da mesma forma que os trabalhadores
“nacionais” fazem.
Mais uma vez, o debate sobre os custos do fornecimento
de serviços públicos aos migrantes é frequentemente
confundido com os argumentos sobre os custos associados
com os migrantes ilegais. Vários acordos internacionais
afirmam que os migrantes ilegais devem receber cuidados
médicos essenciais e que os filhos devem poder frequentar
a escola, uma vez que estes são considerados direitos
humanos fundamentais. Contudo, na prática, isto pode ser
difícil. Também, visto que a maioria dos migrantes ilegais
não fez contribuições para a segurança social, poucos deles
são elegíveis para receber benefícios relacionados, como
pensões, subsídio de desemprego ou pensão de alimentos
para os filhos, apesar de em muitos países ser disponibilizada
alguma assistência básica, como alimentação, vestuário e
habitação.

Quem decide?
As políticas de imigração são abordadas a vários níveis,
uma vez que a migração é um fenómeno global que tem
implicações para a UE como um todo, para os EstadosMembros, regiões e comunidades locais.
A nível internacional, um vasto sistema de tratados e leis
internacionais governam os direitos dos migrantes. A nível
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Os líderes da UE também concordaram em coordenar as
suas políticas nacionais sobre a imigração legal, com o
objectivo principal de criar um único regime para todos os
migrantes que desejam entrar na União.
Mas o papel da UE está actualmente limitado à definição
de regras básicas sobre termos e condições de entrada e
residência para os migrantes: os governos nacionais ainda
possuem controlo total sobre os seus sistemas de imigração
e decisões sobre quantos e que tipo de migrantes podem
entrar no seu país, sobre a concessão de autorizações de
trabalho e residência, etc.
Um dos principais argumentos para dar à UE mais
responsabilidades nesta área é o princípio da livre circulação
consagrado nos tratados que definem a função e os poderes
da UE, que concede aos seus cidadãos o direito a viver e
trabalhar em qualquer lugar da UE, e a abolição dos controlos
fronteiriços entre a maioria dos países da UE.
Isto levantou algumas preocupações de que os migrantes
poderiam aproveitar-se da ausência de controlos na maioria
das fronteiras internas da UE para se movimentarem sem
autorização uma vez dentro da UE. Também significa que
as decisões tomadas num país sobre quantos migrantes
podem entrar e o que fazer sobre os migrantes ilegais já a
viver e a trabalhar poderia ter um efeito secundário noutros
Estados-Membros. (Há quem defenda que os migrantes
legais devem ter o direito de livre circulação dentro da UE,
justificando isto com o facto de assim se tornar mais fácil
combinar a existência dos trabalhadores disponíveis com as
necessidades dos empregadores.)
Todos estes aspectos encorajaram os governos da UE a
trabalharem de forma conjunta e mais estrita para gerirem
as suas fronteiras e definirem regras básicas para lidar com
a migração legal, sem tentarem desenvolver uma política de
“tamanho único”, dadas as diferenças na situação económica
dos Estados-Membros, na necessidade de trabalhadores
migrantes, na população imigrante existente, etc.
Alguns gostariam que a UE tivesse um papel ainda maior
na política de migração, mas existem outros que querem
que os seus actuais poderes sejam diminuídos de forma
significativa.

Os actuais poderes na UE para lidar com a política de
imigração enquadram-se em duas categorias:
		

Migração legal

Quaisquer medidas da UE relacionadas com a migração
legal devem ser acordadas de forma unânime por todos
os 27 Estados-Membros. O Parlamento Europeu deve ser
consultado sobre novas medidas propostas, mas a sua
opção não é vinculativa.
Na maioria das áreas da política da UE, a Comissão Europeia
tem o direito exclusivo de propor novas leis na UE. Isto
assegura que só são propostas novas medidas se servirem
os interesses da UE como um todo, em vez de somente um
país ou grupo particular de países. Contudo, porque a política
de imigração é uma questão particularmente sensível, a
Comissão partilha o direito de fazer novas propostas nesta
área com os governos nacionais, o que significa que tanto
a Comissão como um Estado-Membro podem fazer uma
proposta.
O âmbito da UE para acção nesta área é também limitado,
como referido acima, onde os Estados-Membros retêm o
controlo individual na decisão sobre a quem é concedido o
direito de entrar, viver e trabalhar no seu país, por exemplo,
através de:
• sistema de quotas – definição de um limite máximo sobre
o número total de migrantes que podem ser aceites
num ano, sendo a decisão essencialmente baseada em
quantos migrantes adicionais o país deseja em geral em
vez de satisfazer as necessidades económicas específicas
(como, por exemplo, na Áustria, Itália e Portugal); ou
• sistemas de pontos – centra-se na atracção de trabalhadores
migrantes com as competências necessárias para ocupar
vagas de emprego identificando que competências são
necessárias e depois avaliando os pedidos de autorização
de residência e de trabalho a fim de verificar se satisfazem
essas necessidades (como por exemplo, no RU).

A deliberative polity-making project

Existe quem questione se a UE precisa de facto de uma
política de imigração comum, afirmando que esta é uma
questão que deve ser da responsabilidade dos EstadosMembros individuais. Insistem no direito fundamental dos
governos nacionais a decidirem quem deve entrar no seu
país e quantos migrantes a sua economia necessita, se o
seu país ganharia ou perderia em ter uma população mais
diversa, e se podem pagar os serviços públicos adicionais
necessários para uma população migrante maior.

como as políticas sobre a imigração legal são decididas.
Mais decisões seriam tomadas pelos Estados-Membros (no
Conselho) por voto de maioria, abolindo o actual requisito
para todos os 27 Estados-Membros em concordarem
de forma unânime com todas as novas propostas. O
Parlamento Europeu também teria de aprovar a proposta
para que a mesma fosse convertida em lei e a Comissão
Europeia teria o direito exclusivo de fazer novas propostas
para novas medidas da UE em muitas áreas relacionadas
com a imigração.
Os apoiantes das alterações defendem que o actual requisito
de decisões unânimes sobre as novas leis propostas e o
papel limitado que a Comissão e o Parlamento possuem
nesta área estão a travar o progresso do desenvolvimento
de uma abordagem europeia comum. Também alegam que
torna os governos democraticamente menos responsáveis
pelas decisões que tomam a nível da UE.
Os que criticam o Tratado de Lisboa dizem que daria
demasiado poder à UE em relação àquilo que deve continuar
a ser uma questão nacional.
Contudo, mesmo se o Tratado de Lisboa entrar em vigor,
as diferenças nas abordagens dos Estados-Membros e
a sensibilidade política desta questão significam que o
progresso na criação de políticas de imigração comuns
continuaria a ser lento.
Estas diferenças podem em parte ser explicadas pelas
experiências passadas com a imigração dos EstadosMembros. Enquanto alguns possuem uma longa história
de entrada de trabalhadores migrantes, outros vêem-se a
eles próprios até muito recentemente como “países de não
imigração” porque os migrantes só foram admitidos (pelos
menos inicialmente) numa base temporária. Os países da
Europa Central e de Leste têm ainda de experimentar a
imigração a uma escala importante devido aos seus baixos
níveis de desenvolvimento económico.
Igualmente, apesar de todos os países da UE estarem a
passar por tendências populacionais similares, a dimensão,
o âmbito e a velocidade destas alterações - assim como
as medidas a ser adoptadas para as abordar - variam
bastante.

Em alguns países, as regiões também possuem poderes
para decidir sobre as regras de concessão de autorizações
de residência e trabalho (por exemplo, na Bélgica, Alemanha
e Espanha).
O Tratado de Lisboa, que reformaria os procedimentos de
tomada de decisões da UE, contempla alterações na forma
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Tabela 11. O que deve a UE fazer face à migração legal2?
Opção de política

10

Argumentos a favor

Argumentos contra

Imigração zero: impedir a entrada de
mais migrantes na UE

• O aumento do desemprego
significa que a UE não precisa de
mais trabalhadores migrantes: os
empregos disponíveis devem ser
dados aos cidadãos do próprio
país
• A formação dos trabalhadores
“nacionais” para aprenderem
novas competências será
o suficiente para preencher
“as lacunas em termos de
competências” e preencher as
vagas no mercado de trabalho
• Parar com a imigração iria
melhorar os serviços públicos
tais como habitação e cuidados
de saúde, ao reduzir os fardos
adicionais derivados da presença
de mais trabalhadores migrantes
• Os migrantes estão a dar origem
a sociedades cada vez mais
fragmentadas, desafiando o modo
de vida “europeu”, pois vêm de
países com tradições históricas,
culturais e religiosas diferentes

• As fronteiras da UE nunca podem
ser completamente “impermeáveis”
• O estabelecimento de controlos
fronteiriços necessários para fazer
cessar a entrada ilegal de pessoas
na UE seria muito dispendioso
• Prevenir a entrada de mais
migrantes na UE não irá resolver os
problemas causados pela população
em mudança da UE, resultando
na presença de muito poucos
trabalhadores para fazer face ao
emprego disponível, impedindo
assim o crescimento económico
• A formação de cidadãos nacionais
não será suficiente para preencher
as lacunas em termos de
competências existentes na UE,
em particular para fazer face às
carências no sector dos serviços
públicos (tal como o sector dos
cuidados de saúde)
• Iria aumentar as verificações
administrativas no que respeita
aos cidadãos da UE bem como
aos cidadãos não provenientes da
UE, para assegurar que nenhum
migrante entra no país
• As políticas anti-imigração
fomentam percepções negativas de
migrantes como “ameaça” para a
sociedade
• Uma população mais heterogénea
constitui uma vantagem para a
sociedade

Sistema de quotas: com base
no estabelecimento de um limite
absoluto no que respeita ao número
total de trabalhadores migrantes
admitidos num país em cada ano.
Isto também pode ser conseguido
através de parcerias, por meio de
acordos bilaterais e multilaterais com
outros países para o fornecimento
dos trabalhadores extra que um país
necessite

• Este factor reduz o impacto na
economia da população em
mudança, ao reforçar a força
laboral total disponível para os
empregadores
• Este factor aborda as
necessidades em termos de
competências do país em
questão, tanto no que respeita
a pessoal especializado como a
pessoal com poucas habilitações
• Funciona numa base de quem
primeiro chega primeiro é servido
e não discrimina de acordo com
a educação, competências ou
outros critérios
• Permite aos governos fazer
um melhor planeamento dos
serviços públicos, pois sabem
com exactidão o número de
trabalhadores extra para os quais
têm de estar preparados
• Limita o risco de sociedades cada
vez mais fragmentadas a desafiar
o modo de vida “Europeu”, por
meio de limites rigorosos no que
respeita ao número de migrantes
que podem ser admitidos

• O sistema de quotas é um
instrumento pouco eficaz: é difícil
estabelecer níveis de quotas que
correspondam com exactidão
às necessidades do país e que
possam ser adaptados com rapidez
a circunstâncias económicas em
mudança
• As competências dos trabalhadores
migrantes que entrem num país
com este sistema poderão não
corresponder às necessidades
específicas dos empregadores
no que respeita a certos tipos de
trabalhadores
• Não faz a abordagem da
necessidade particular para
trabalhadores altamente qualificados
em alguns sectores para dar à EU
uma vantagem competitiva

2

Argumentos a favor

Argumentos contra

Migração seleccionada (orientada
pelo governo): utilização de um
sistema de pontos para determinar
quem entra no país, com base nas
habilitações literárias, língua, idade e
outros critérios

• Permite aos países “seleccionar” o
tipo de migrantes de que precisam
para preencher as lacunas
laborais e de competências
causadas por mudanças na
população da UE
• Permite aos países seleccionar
os migrantes que acreditem que
se vão tornar “bons” cidadãos,
para além de contribuírem para a
economia
• Facilita aos governos
proporcionarem serviços públicos
adequados tais como habitação,
hospitais, etc., pois sabem
quantos trabalhadores extra é que
vão ter de ”atender”
• Torna mais fácil proporcionar
serviços públicos para toda a
população, pois os governos
podem seleccionar os
trabalhadores migrantes que
são precisos para preencher as
lacunas em termos de pessoal
nestes sectores

• Coloca um fardo administrativo
nos governos para avaliar as
competências, etc., dos potenciais
migrantes e dar-lhes uma pontuação
• É difícil avaliar com rapidez quais
as competências de que um país
precisa em determinado momento
e ter em conta as mudanças na
economia que possam vir a alterar
essas necessidades
• Pode criar uma disparidade entre
o número e o tipo de trabalhadores
migrantes de que o país necessita e
a oferta desse tipo de trabalhadores;
ou seja, os governos poderão
admitir trabalhadores dos quais os
empregadores já não necessitem e
vice-versa
• Não faz a abordagem da
necessidade de trabalhadores
pouco qualificados (que actualmente
correspondem à maior parte
dos migrantes) para fazer face à
escassez nalguns sectores

Migração seleccionada (orientada
pelo empregador): permite às
empresas determinarem que tipo de
trabalhadores necessitam e quando,
centrando-se nos que tenham as
competências disponíveis em menor
quantidade na UE (por exemplo,
saúde, engenharia)

• Ajuda a assegurar que os
migrantes que são admitidos vão
ao encontro das necessidades
da economia, na medida em que
os empregadores sabem melhor
que tipos de trabalhadores é que
necessitam e onde se encontram
as carências e as lacunas
• Significa que os empregadores
podem “importar” as competências
de que necessitam sem pôr em
risco os postos de trabalho dos
cidadãos da UE
• Reduz problemas de integração,
competências de língua, etc.,
pois os trabalhadores altamente
qualificados normalmente
integram-se com maior facilidade
no país “anfitrião”
• É mais fácil de administrar do que
outros sistemas

• Significa que os governos têm menor
controlo sobre quem entra no seu
país
• Tem como risco colocar um fardo
muito maior nos serviços públicos
pois poderá dar origem a grandes
influxos de trabalhadores migrantes
• Adiciona-se ao custo da prestação
de serviços públicos, sendo os
contribuintes – e não as empresas
que beneficiam de trabalhadores
adicionais – quem paga a conta
• Os empregadores podem escolher
recrutar trabalhadores migrantes
mais baratos para baixar custos,
baixando assim os níveis dos
salários em geral e privando os
cidadãos da UE de postos de
trabalho

As tabelas infra expõem as opções apresentadas – e os argumentos apresentados pelos apoiantes e pelos oponentes destas opções – no debate público respeitante às
questões dispostas supra. Não avaliam as provas contra e a favor destes argumentos; têm simplesmente como objectivo apresentar um resumo do que os políticos, os
indivíduos em campanha e os peritos referem relativamente ap apoio ou à oposição a determinadas abordagens.
Os Estados-Membros da UE usam muitas vezes a combinação das opções políticas apresentadas infra, dependendo das situações políticas e económicas no seu país.
Nenhum Estado-Membro optou por fazer parar a imigração totalmente nem houve nenhum que tenha optado por uma abordagem completamente laissez-faire, mas alguns
partidos políticos na Europa são a favor de imigração zero e alguns países (por exemplo, a Suécia) mudaram de uma abordagem controlada para uma abordagem orientada
pela procura.

A deliberative polity-making project
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Opção de política
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Opção de política
Abordagem “laissez-faire”: não
impõe nenhuma restrição ao número
e tipo de trabalhadores migrantes
admitidos, deixando ser o mercado a
decidir, permitindo que entrem todos
os que possam procurar emprego
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Argumentos a favor

Argumentos contra

• Mais fácil de implementar do que
outros sistemas, na medida em
que poderiam ser abolidas as
verificações dos vistos
• Melhora a competitividade
de um país, pois leva a uma
correspondência mais eficaz da
oferta de trabalhadores com a
procura dos empregadores
• Os empregadores podem recrutar
trabalhadores de qualquer ponto
do mercado laboral global para
preencher com facilidade vagas
de trabalho, desde que existam os
mecanismos para fazê-lo
• O aumento do custo no
fornecimento de serviços públicos
para trabalhadores migrantes
adicionais é pago pelos impostos
que pagam
• Reduz desigualdades globais,
oferecendo oportunidades a todos
os que queiram vir trabalhar para
a UE

• Os trabalhadores migrantes podem
“roubar” o emprego aos cidadãos
da UE, oferecendo os seus serviços
mais baratos, estando dispostos a
trabalhar mais horas, etc.
• Também pode levar a salários mais
baixos e a piores condições de
trabalho para todos, com a mão-deobra barata “importada” a fazer, de
maneira geral, os salários baixar
• Os empregadores podem abusar
deste sistema e violar os direitos dos
trabalhadores
• Os governos não têm controlo
sobre o tamanho da população
total, tornando-se difícil planear o
fornecimento de serviços públicos
adequados e colocando um esforço
considerável em termos de custos
nesses serviços
• Aumenta o custo de serviços
públicos para fazer face aos
trabalhadores migrantes adicionais
• Aumenta as desigualdades ao nível
global pois pode levar a um aumento
do “esgotamento da capacidade
intelectual” de países em vias de
desenvolvimento em benefício da
UE

A deliberative polity-making project

Migração ilegal e controlos fronteiriços
Os Estados-Membros da UE mantêm o controlo sobre as
suas fronteiras, apesar de a UE ter implementado vários
instrumentos para garantir que cumprem com algumas
regras básicas por forma a assegurar alguma consistência na
maneira como os Estados-Membros lidam com os imigrantes
ilegais, e que os progressos no sentido do desenvolvimento
de políticas comuns para lidar com a migração ilegal estão a
ser feitos mais rapidamente.
Uma das razões para isto é o facto de, uma vez dentro da
UE, os migrantes poderem movimentar-se facilmente devido
à abolição do controlo de passaportes em muitas fronteiras
internas da UE. Isto significa que os Estados-Membros
possuem um interesse partilhado na existência de fronteiras
“externas” fortes.

Assim, foram concedidos maiores poderes à UE para a
introdução de medidas sobre a migração ilegal e os controlos
fronteiriços. É também mais fácil alcançar decisões sobre
novas propostas nesta área, uma vez que as mesmas
podem ser acordadas por um voto de maioria em vez de
ser necessária uma aprovação por unanimidade de todos
os 27 Estados-Membros. Mas o Parlamento Europeu deve
concordar com qualquer nova legislação.
Uma questão particularmente controversa nesta área é
aquela conhecida como “partilha de encargos” – em que
medida é que os Estados-Membros que têm de lidar com
números particularmente elevados de pessoas que tentam
passar as suas fronteiras ilegalmente devido à sua situação
geográfica devem ser ajudados por outros países que estão
sob uma pressão menor ou não possuem fronteiras externas
à UE.
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Tabela 2. O que deve a UE fazer face à migração ilegal3?
Opção de política

Argumentos a favor

Argumentos contra

Fronteiras sólidas: construir muros e
aumentar as verificações fronteiriças
e de segurança para impedir a entrada
de migrantes ilegais na UE

• Impede que mais migrantes
entrem na UE sem autorização,
atravessando as suas fronteiras
ilegalmente
• Contribui para a redução do crime
internacional, pois fortes controlos
fronteiriços podem também
combater o tráfico de droga, o
tráfico humano, etc.
• Permite aos governos obter uma
imagem muito mais clara de quem
entra no seu país e criam políticas
para estar à altura da procura
adicional no âmbito dos serviços
públicos, etc.

• A sua implementação é dispendiosa,
devido à quantidade de pessoal
e equipamento necessário para
um aumento da verificação nas
fronteiras, etc.
• Pode levar a um aumento de perdas
de vida humana, pois os potenciais
migrantes são forçados a enveredar
por caminhos mais perigosos para
entrar na UE
• Poderá aumentar o contrabando e o
negócio do tráfico (e preços), pois a
viagem torna-se mais difícil para os
migrantes a fazerem sozinhos
• Viajar torna-se menos conveniente
para os cidadãos da UE e cidadãos
de países fora da UE, devido
a verificações administrativas
potencialmente demoradas
• As liberdades civis são postas
em causa, devido ao aumento da
verificação fronteiriça
• Não resolve a questão do maior
grupo de migrantes ilegais: os que
ficam depois dos seus vistos terem
perdido a validade
• É improvável que alguma vez seja
100% eficaz, pois haverá sempre
alguns migrantes ilegais que
conseguem “escapar às malhas da
rede”

Fortes verificações nos países, bem
como à entrada/saída: bilhetes de
identidade biométricos; aumento do
poder de inspecção da polícia, oficiais
do trabalho e da imigração; imposição
de sanções a empregadores que
contratem migrantes ilegais

• Reduz o número de pessoas a
viver e a trabalhar num país de
forma ilegal
• Permite aos governos ter uma
imagem mais clara de quem
se encontra no seu país em
determinado momento
• Pode tratar e evitar a passagem
ilegal de fronteiras e identificar os
visitantes que permanecem após
os seus vistos terem perdido a
validade
• Pode reduzir trabalho ilegal
(incluindo os que estão legalmente
residentes num país mas que não
tenham licença de trabalho)
• Penaliza os empregadores que
ignorem as regras e possam estar
a explorar trabalhadores ilegais

• Implementação dispendiosa, com
elevados custos de equipamento
e pessoal (embora os custos do
equipamento diminuam uma vez
que os sistemas necessários
tenham sido instalados)
• As liberdades civis são postas
em causa, com o aumento das
verificações a cidadãos da UE e fora
da UE, ao atravessar as fronteiras
da UE e dentro dos países
• Dá origem a questões de protecção
de dados, pois, por exemplo, exige
aos viajantes a apresentação de
mais informações sobre os mesmos,
que mais tarde pode ser usada para
outros fins

3
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Os países tipicamente utilizam uma combinação das opções de políticas apresentadas infra para lidar com os migrantes ilegais existentes, bem como para
prevenir a entrada de mais na UE, agora e no futuro. Uma questão chave com a qual se deparam os Estados-Membros da UE é a do custo: enquanto todos
os países estabelecem recursos para a segurança das fronteiras, alguns também dedicam recursos significativos para lidar com os migrantes ilegais que
já se encontrem a viver no seu país. A decisão sobre onde é que se encontra o ponto de equilíbrio – e quanto gastar – depende normalmente do estado do
debate político e da opinião pública face à migração ilegal em cada país.

Argumentos a favor

Argumentos contra

Desenvolvimento de parcerias com
países fora da UE para fortalecer as
suas fronteiras e deter pessoas que
tentem entrar na UE de forma ilegal

• Pode reduzir a necessidade de
programas dispendiosos para
enviar migrantes ilegais de volta
ao seu país de origem ou detê-los
na UE
• Passa muita da responsabilidade
para a identificação e detenção de
potenciais imigrantes ilegais para
o país em questão fora da UE
• Cria uma barreira adicional a
ser ultrapassada por potenciais
migrantes ilegais, com controlos
fronteiriços mais fortes em ambos
os lados

• Exige um grande nível de confiança
entre países parceiros
• Países parceiros podem manter
os governos da UE “reféns” para
obterem mais dinheiro em troca de
cooperação
• O direito de deixar o país de origem
é um direito humano reconhecido
internacionalmente
• Não existem garantias contra a
corrupção ou o abuso de poder em
países parceiros e os migrantes
podem ter de enfrentar abusos de
direitos humanos
• Controlos fronteiriços mais fortes em
países fora da UE podem aumentar
a perda de vida humana e aumentar
a criminalidade, pois os migrantes
ilegais vão continuar a tentar
atravessar essas fronteiras
• Muda a pesada carga administrativa
para países com recursos públicos
limitados

Parcerias em desenvolvimento com
países para abordarem as causas
de raiz da migração, promovendo
desenvolvimento económico,
democracia e o estado de direito e
reduzir os incentivos à mudança

• Aumenta as oportunidades
de trabalho e o rendimento
e melhora as condições de
trabalho em países em vias de
desenvolvimento
• Ajuda a impedir que as pessoas
façam viagens arriscadas para
países mais ricos e assim a
potencial perda de vida humana
• A longo prazo, irá reduzir as
desigualdades globais e a UE tem
o compromisso moral de ajudar a
alcançar isto, independentemente
do impacto na migração

• Exige uma grande quantidade de
investimento estrangeiro e ajuda no
desenvolvimento para fazer uma
verdadeira diferença
• Exige uma política de relações
externas coerente e forte por parte
de todos os Estados-Membros da
UE, que é difícil de coordenar
• Existem algumas provas de que o
desenvolvimento aumenta, em vez
de diminuir, os fluxos de migração,
pois mais pessoas têm recursos
para viajar em busca de novas
oportunidades
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Tabela 3. Lidar com os migrantes ilegais que já se encontrem na UE
Opção de política
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Argumentos a favor

Argumentos contra

Detenção e “regresso”: aumento
de recursos para a detenção de
migrantes ilegais de modo a enviálos para casa o mais rapidamente
possível

• Reduz o número de migrantes
ilegais num país
• Pode desencorajar pessoas a
tentarem vir para a UE dado
o aumento do risco de serem
detidas durante longos períodos
de tempo e serem enviadas de
volta para o país de origem
• Reduz o tamanho da “economia
negra”, na qual os migrantes
ilegais são pagos por
empregadores em dinheiro e não
pagam impostos
• Assegura que os empregadores
não podem explorar trabalhadores
ilegais pagando-lhes
miseravelmente e sem lhes dar os
direitos mínimos, retirando estes
trabalhadores do mercado de
trabalho

• Para ser eficaz, tem de ser realizado
em conjunto com uma forte
verificação dos que entram e se
deslocam pelo país
• É dispendioso e nunca pode ser
100% eficaz, pois é provável
que alguns migrantes ilegais se
mantenham indetectáveis
• Significa que os migrantes ilegais
que já se encontrem no país não
podem beneficiar de amnistias e
ser usados para preencher lacunas
existentes no mercado de trabalho
• Levanta questões relacionadas com
os direitos humanos no que respeita
à detenção prolongada de migrantes
ilegais (quando não podem ser
enviados de imediato) ou o risco de
que eles possam ser enviados de
volta para países perigosos

Leis selectivas para “legalizar”
migrantes ilegais que já se encontrem
num país: oferecendo-lhes um
estatuto legal numa base de caso
a caso, dependendo de terem ou
não emprego/família, etc., e a sua
probabilidade de impor fardo aos
serviços públicos, etc.

• Reduz o número de migrantes a
viver e a trabalhar num país de
forma ilegal
• Proporciona uma solução flexível
e relativamente económica para
o problema dos migrantes ilegais
que já se encontrem no país
• Permite aos governos dar
resposta aos requisitos do
mercado de trabalho a qualquer
momento, procedendo à
legalização dos migrantes ilegais
de que o país precisa
• Assegura que os empregadores
tratem todos os empregados de
forma igual, em vez de explorar os
que não têm um estatuto legal
• Pode permitir aos migrantes
ilegais que já se encontrem
no país a sua “regularização”
e utilização para preencher as
lacunas no mercado de trabalho e
em termos de competências
• Aumenta as receitas do governo,
pois os antigos trabalhadores
migrantes ilegais começam a
pagar impostos e podem contribuir
mais para a economia e para as
comunidades locais

• Cria um factor de “atracção” para
os migrantes ilegais, pois pode
encorajar mais pessoas a tentar
entrar, viver e trabalhar num país
sem autorização, com a esperança
de mais tarde poder adquirir o
estatuto legal
• Recompensa a ilegalidade,
permitindo que os migrantes
ilegais adquiram estatuto legal
e permaneçam no seu país
“escolhido”
• Recompensa os empregadores
por contratarem migrantes ilegais,
permitindo que fiquem
• Permitir que antigos migrantes
ilegais adquiram um estatuto legal e
fiquem num país impõe uma carga
adicional aos serviços públicos,
como a habitação e os cuidados de
saúde

Legalização total: amnistias para
migrantes ilegais num país a
qualquer momento, oferecendo-lhes
a oportunidade de viver e trabalhar
legalmente lá

Argumentos a favor

Argumentos contra

• Reduz o número de migrantes a
viver e a trabalhar num país de
forma ilegal
• A sua implementação é
económica, pois os governos não
têm de decidir caso a caso os
pedidos de autorização para ficar
e trabalhar
• Permite aos migrantes ilegais
que já se encontrem no país
serem “regularizados” e utilizados
para preencher o mercado de
trabalho e lacunas em termos de
competências
• Aumenta as receitas do governo,
pois os antigos trabalhadores
migrantes ilegais começam a
pagar impostos, etc. em grandes
números

• Pode encorajar mais pessoas a
tentar entrar, viver e trabalhar
num país sem autorização com a
esperança de mais tarde poderem
adquirir o estatuto legal
• Recompensa a ilegalidade,
permitindo que os migrantes ilegais
sejam “legalizados” e permaneçam
no país
• Recompensa os empregadores
por contratarem migrantes ilegais,
permitindo que mantenham
empregados que foram contratados
de forma ilegal
• Reduz os incentivos para os
migrantes ilegais cooperarem em
programas voluntários de regresso
• O governo não tem controlo sobre o
número de migrantes, pois é difícil
estabelecer o número de migrantes
ilegais que se encontram num país
a determinado momento e avaliar
quantos irão requerer estatuto legal
• Poderá impor uma carga muito
grande aos serviços públicos dadas
as dificuldades envolvidas em
determinar quantos migrantes ilegais
seriam “legalizados” ao abrigo de
um determinado programa

A deliberative polity-making project

Opção de política

17

O que tem sido feito
até ao momento?
Migração legal
A UE definiu um plano para a “migração económica” (ou
seja, movimentos de pessoas entre países por razões de
trabalho), em 2005.
Isto incluiu propostas para uma nova lei na UE concedendo
a todos os trabalhadores migrantes que não são cidadãos
da UE o direito a serem tratados como os trabalhadores
nacionais no seu país “anfitrião” em relação a questões
como pagamentos e termos e condições de emprego. Isto
ainda está a ser negociado.
Foi também sugerida a introdução de leis específicas à UE
para abranger os termos ao abrigo dos quais diferentes tipos
de migrantes - como os altamente qualificados ou sazonais
- seriam autorizados a entrar, viver e trabalhar em países
da UE.
A UE já concordou sobre regras comuns para alguns
grupos de migrantes, como familiares que se reúnem a
actuais migrantes existentes, residência de longa duração
para aqueles que viveram num Estado-Membro durante
cinco anos, e pequenas categorias, como estudantes e
investigadores.
Está actualmente a ser negociado pelos governos da UE um
sistema para a entrada de migrantes altamente qualificados
na União, conhecido como Cartão Azul. Isto proporcionaria
aos trabalhadores de topo no mercado de trabalho maiores
direitos, como autorizar os familiares a reunirem-se com
os mesmos mais rapidamente. Mas os trabalhadores terão
de satisfazer determinadas condições essenciais para se
qualificarem para o Cartão Azul: devem possuir um curso
universitário, uma oferta de emprego com um contrato de, no
mínimo, um ano e um salário 1,5 vezes a média do salário
bruto do país para onde se estão a mudar. Além disto, os
detentores do Cartão Azul não possuirão o direito automático
de trabalharem em qualquer país na UE – mas somente no
país que lhes concedeu o cartão.
A Comissão Europeia deverá propor outras medidas
direccionadas para certos grupos de trabalhadores
migrantes, incluindo os trabalhadores sazonais e estagiários
pagos, em 2009. Entre elas incluem-se os termos em que
tais trabalhadores têm autorização para entrar na UE, os
seus direitos enquanto aí vivem e os termos ao abrigo dos
quais podem ser empregados. No caso dos trabalhadores
sazonais, por exemplo, poderá ser definido um limite
sobre o tempo que podem trabalhar na UE e proporcionar
um tratamento preferencial para aqueles que trabalharam
anteriormente em Estados-Membros da UE.
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Mais uma vez, estas regras básicas não substituiriam os
sistemas de imigração nacionais em cada Estado-Membro.
Num novo “Pacto de Imigração” acordado numa cimeira
da UE em Outubro de 2008, os Estados-Membros
comprometeram-se explicitamente a centrarem-se na
atracção de trabalhadores altamente qualificados e de outros
com competências que escasseiam na Europa nos próximos
anos, em concordância com a actual legislação nacional e
da UE.

Migração ilegal
Para evitar que as pessoas entrem na UE sem autorização, a
União criou vários mecanismos para vigiar as suas fronteiras
internas de forma conjunta. Entre estes incluem-se um código
comum para lidar com os pretensos migrantes nas fronteiras
da UE e uma agência, a Frontex, para supervisionar essas
fronteiras.
A Frontex tem como função assegurar a cooperação
operacional entre os Estados-Membros na gestão das
fronteiras, analisando os potenciais riscos, ajudar os países
da UE e formar os seus guardas fronteiriços nacionais, e
organizar operações conjuntas para extraditar os migrantes
ilegais para os seus países de origem.
O segundo assunto-chave sobre a migração ilegal é o que
se deve fazer com as pessoas que já vivem e trabalham
ilegalmente na União.
A legislação da UE que define regras básicas para governar
os termos e condições para os extraditar – conhecida como
a Directiva de Retorno - foi também acordada, e estão a ser
negociadas as penalidades a aplicar aos empregadores que
contratarem migrantes ilegais.
As decisões de alguns governos da UE em conceder
amnistias (conhecidas como “regularizações”) aos imigrantes
ilegais a viver já nos seus países, permitindo-lhes solicitar o
direito legal de aí permanecer, viver e trabalhar, aumentaram
as preocupações sobre o controlo do fluxo de migrantes.
Os apoiantes destas amnistias defendem que estes
trabalhadores são necessários à economia da UE para
preencher lacunas na mão-de-obra, e por isso faria sentido
retirá-los da “economia negra”, para que comecem a pagar
impostos e para que os empregadores não se aproveitem do
seu estatuto ilegal para, por exemplo, pagar-lhes menos do
que o salário mínimo.
Os críticos argumentam que as amnistias são uma
recompensa à ilegalidade e podem encorajar mais migrantes
a tentar entrar na UE sem autorização na procura de uma
vida melhor, na esperança de, a determinada altura,
serem legalizados e receberem autorização oficial para aí
permanecerem.

Recentemente, a UE começou a desenvolver esta abordagem
através da negociação de “parcerias de mobilidade”, com
países individuais exteriores à UE para abranger todos
os aspectos da gestão da migração. Estas são assinadas
colectivamente pela UE e individualmente pelos EstadosMembros da UE que o desejam fazer.

O novo Pacto de Imigração da UE acordado em 2008 afirma
que os Estados-Membros já não podem organizar amnistias
“em massa” (também conhecidas como regularizações),
apesar de ainda poderem “legalizar” os migrantes
numa base caso a caso. O pacto não é vinculativo, mas
acarreta importância política porque os governos da UE
comprometeram-se a agir de acordo com o mesmo.

Muitos Estados-Membros estão também a elaborar os
seus próprios acordos individuais com países em vias de
desenvolvimento para gerirem a migração com origem
nesses países. Outros estão a investir em iniciativas de
desenvolvimento com o objectivo específico de oferecer
aos migrantes que já se encontram nos seus países a
oportunidade de regressarem aos seus países.

Migração e as
políticas externas, de
desenvolvimento e
comerciais da UE
As tendências da migração estão estritamente relacionadas
com a globalização, com as economias dos países a
tornarem-se cada vez mais interrelacionadas através da
expansão do comércio mundial, e com as disparidades cada
vez maiores entre os países ricos e os países pobres em
todo o mundo.
Muitos dos que migram para a UE não o fariam se tivessem
a oportunidade de trabalhar e de ter uma vida decente
nos seus países de origem. Isto levou a que os decisores
políticos tentassem fazer da migração uma opção e não uma
necessidade.
A nível internacional, isto resultou num fórum anual –
conhecido como Fórum Global para as Migrações e
Desenvolvimento – que reúne mais de 160 governos e
organizações não-governamentais para debaterem as várias
questões envolvidas.
A nível da UE, os governos concordaram sobre uma nova
abordagem – conhecida como a Abordagem Global das
Migrações – que se centra na melhoria das relações com
os países exteriores à UE para tornar a gestão da migração
mais fácil.
A maioria do trabalho feito até ao momento nesta área tem
sido com países vizinhos da UE, com a União a oferecer
um acesso mais fácil e menos dispendioso aos vistos
para os cidadãos nacionais desses países, assim como
financiamento para os controlos fronteiriços para, em
contrapartida, apoiarem a prevenção da migração ilegal. Isto
está a ser feito através de “acordos de readmissão” ao abrigo
dos quais os países vizinhos concordam em voltar a receber
os migrantes ilegais que viajaram através do seu território
para chegarem à UE.
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Em resposta a estas preocupações, foi implementado um
sistema de informações mútuo, que exige que os governos
da UE informem a Comissão Europeia de quaisquer
alterações às suas políticas de imigração e de asilo (como
as amnistias) que acreditam poder ter um impacto noutros
Estados-Membros.

Estas políticas focam-se tanto na migração ilegal como na
legal, com os Estados-Membros do Sul da UE, em particular,
a centrarem-se na oferta de programas de migração
legal em troca da cooperação nos controlos fronteiriços
para evitar a migração ilegal. A longo prazo, as políticas
de desenvolvimento são concebidas para melhorar as
oportunidades económicas no país natal a fim de reduzir o
incentivo para as pessoas saírem.
A União Europeia usa também uma combinação de políticas
de assistência e comerciais para ajudar a impulsionar o
desenvolvimento económico nos países mais pobres e
melhorar os padrões de vida, em parte como um esforço para
reduzir o incentivo para as pessoas emigrarem. A UE e os
seus Estados-Membros fornecem assistência num montante
total de mais de 30 mil milhões de euros por ano aos países
em vias de desenvolvimento. Destes, cerca de 6 mil milhões
são canalizados através da Comissão Europeia; os restantes
têm origem directamente nos governos nacionais.
Num esforço para impulsionar o crescimento económico nos
países em vias de desenvolvimento, a UE também reduziu
ou anulou tarifas e eliminou quotas sobre a maioria das
suas importações originárias desses países para facilitar a
venda dos bens que produzem aos países da UE e assim
aumentarem as suas receitas.
Tem também tomado muitas iniciativas ao abrigo da sua
“Política Externa e de Segurança Comum”, um mecanismo
para coordenar as políticas externas dos 27 EstadosMembros da UE. As decisões nesta área são tomadas pelos
governos, onde a Comissão Europeia possui um papel
limitado.
As iniciativas lançadas ao abrigo desta política incluem
esforços diplomáticos para concretizar a paz em áreas de
conflito, enviando observadores para áreas problemáticas e
providenciando tropas para a manutenção da paz. A ajuda
na resolução de conflitos e a promoção da paz são vistos
como aspectos cruciais para reduzir o número de pessoas
que deixam os seus países de origem para procurar uma
vida melhor e mais segura.
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III. Alterações
Climáticas
Actualmente, existe um consenso geral, apesar de não
universal, de que o clima mundial está a mudar, com
um aumento das temperaturas globais e com padrões
de condições meteorológicas extremos que podem ter
consequências graves para o planeta. A grande maioria dos
cientistas também concorda que as causas principais destas
alterações são causadas pelo ser humano.
Assim, esta questão tem ganho cada vez mais importância
na agenda internacional nos últimos anos e tem conduzido
a União Europeia a definir para si mesma vários objectivos
ambiciosos para contribuir para a luta contra as alterações
climáticas.
Existe, contudo, menos consenso sobre como devem ser
partilhados os encargos para tomar as medidas necessárias
– entre os países mais ricos e os mais pobres em todo o
mundo, entre os Estados-Membros da UE, e entre os
governos, a indústria e os consumidores.
A recente crise financeira e subsequente recessão económica
levou a que alguns defendessem que a União já não pode
providenciar as medidas necessárias para satisfazer os seus
objectivos e que estes devem ser reduzidos – ou pelo menos
atrasados - para evitar prejudicar a economia da UE nesta
altura difícil.
Outros insistem que tanto as alterações climáticas como
as implicações a longo prazo da dependência da UE sobre
a energia importada são demasiado graves para que se
justifique uma redução das suas ambições. Defendem
também que atrasar agora as acções a tomar e lidar com
as consequências mais tarde será mais dispendioso
e as mudanças necessárias serão mais difíceis de
implementar quanto mais tempo forem adiadas. Por fim,
sustentam que “tornar mais verde” a economia da UE pode
ajudar a impulsionar o crescimento económico e a criar
empregos, ajudando-a também a competir nos mercados
internacionais.
Muitos afirmam também que a recessão económica pode
por si só ajudar na luta contra as alterações climáticas, com
a queda da procura de bens em muitas partes do mundo
a conduzir a uma redução nos tipos de actividades que a
maioria dos cientistas responsabiliza pelo aumento das
temperaturas e pelos padrões mais extremos nas condições
meteorológicas. Isto leva alguns a defender que a UE neste
momento não necessita de objectivos mais ambiciosos,
enquanto outros dizem que isto significa que a UE tem mais
espaço de manobra para os concretizar.
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Os governos da UE acordaram em Dezembro de 2008 em
prosseguir com os objectivos, mas há quem continue a
defender uma abordagem menos ambiciosa. Esta questão
vai obrigatoriamente ser alvo de novos debates nas próximas
negociações internacionais sobre um novo acordo global
para a luta contra as alterações climáticas.
O debate sobre as alterações climáticas está também
relacionado com questões fundamentais que a UE enfrenta
em relação às suas políticas ambientais e energéticas: até que
ponto os abastecimentos energéticos da Europa são seguros
(ou seja, se os Estados-Membros contam demasiado com a
energia importada em geral e/ou com a energia importada de
somente um país ou fonte); como assegurar que as empresas
da UE continuam a competir com as empresas rivais em todo
o mundo numa economia globalizada; e como assegurar que
a economia se desenvolve de uma forma sustentável.
Estas questões são abordadas neste documento na
medida em que se relacionam com o debate das alterações
climáticas.

A escala do problema
O Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas
das Nações Unidas (um órgão científico intergovernamental
estabelecido para fornecer informações objectivas sobre as
alterações climáticas) prevê que as temperaturas mundiais
possam aumentar entre 1,1 e 6,4°C durante este século,
em resultado do aumento dos níveis dos gases com efeito
de estufa – incluindo o dióxido de carbono e o metano –
emitidos para a atmosfera. Estas emissões contribuem para
“aprisionar” o calor na superfície terrestre, um fenómeno
conhecido como “efeito de estufa”.
Nas últimas décadas, os cientistas registaram aumentos
importantes nas emissões dos gases com efeito de estufa.
O Painel da ONU concluiu num relatório de Maio de 2007
que a actividade humana – por exemplo, a combustão de
combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo (que são
responsáveis pela grande parte das emissões de dióxido
de carbono), a deflorestação, os transportes, a irrigação e a
agricultura – são os grandes responsáveis por isto.
Algumas pessoas ainda questionam se o planeta está
realmente a ficar mais quente – e algumas concordam que
de facto está, mas desafiam a conclusão do painel da ONU
que responsabiliza a actividade humana, afirmando que os
padrões em mudanças das condições meteorológicas são um
fenómeno natural. Outros concordam que as temperaturas
aumentaram, mas dizem que é impossível fazer previsões

Contudo, a grande maioria dos cientistas defende que as
evidências científicas são decisivas e concordam com as
conclusões do painel da ONU.
O painel previu que os níveis da água do mar irão subir
cerca de 18-59 cm e são prováveis mais manifestações de
condições meteorológicas extremas - como cheias, secas, e
ciclones tropicais. Na UE, algumas regiões costeiras estarão
gravemente ameaçadas com o aumento do nível da água
do mar e a Europa continental enfrenta a possibilidade de
cheias de maiores dimensões.
Apesar de as temperaturas irem aumentar de uma forma
geral, as temperaturas extremas, tanto quentes como frias,
serão provavelmente mais comuns. Espera-se que as
temperaturas na Europa aumentem tanto que os verões como
o de 2003 (quando temperaturas máximas de 35-40°C foram
repetidamente registadas em Julho e Agosto na maioria dos
países da Europa do Sul e central) serão considerados como
“normais” até 2030.
As infra-estruturas, como as estradas, telecomunicações e
instalações energéticas estão já a ser danificadas durante
as manifestações de condições atmosféricas extremas. Na
agricultura, a produção das colheitas está a alterar-se em
resultado de condições climatéricas mais imprevisíveis.
Existem também receios de que a saúde da população da
UE possa ser afectada. As temperaturas extremas colocam
os grupos vulneráveis, como os mais idosos, em risco (a
onda de calor de 2003 custou cerca de 60.000 vidas na
Europa). O aumento das temperaturas pode também trazer
novas doenças para a União Europeia, onde as migrações do
mosquito da direcção Norte estão já a causar um aumento
dos casos de malária em zonas da Europa do sul.
Contudo, espera-se que as alterações climáticas tenham um
maior impacto nos países mais pobres do mundo do que nos
outros, por duas razões. Primeiro, devido à sua localização
geográfica, que os torna mais vulneráveis às cheias e às
secas. Em segundo lugar, porque não possuem os recursos
para pagarem as medidas necessárias para fazer face aos
seus efeitos.
Isto levou alguns a preverem um grande aumento no fluxo
de pretensos migrantes para a UE, com mais pessoas a
saírem dos países em vias de desenvolvimento atingidos
pela escassez de água e de alimentos devido às secas.

A deliberative polity-making project

exactas sobre futuros aumentos da temperatura e que
impacto terão.

A UE importa actualmente 50% da energia que utiliza
(incluindo 90% do seu petróleo e mais de 50% do seu gás). A
não ser que sejam tomadas acções para inverter as actuais
tendências, espera-se que este número aumente para 70%
nos próximos 20-30 anos.
Isto está a levantar preocupações sobre a “segurança” das
provisões energéticas da UE, que podem estar vulneráveis
a “choques” energéticos externos (por exemplo, aumentos
de preços abruptos) ou a uma deterioração das relações
com os principais fornecedores. Isto pode resultar em preços
de importação da energia muito superiores ou mesmo na
interrupção dos abastecimentos.
Muitos defendem que as medidas necessárias para lutar
contra as alterações climáticas ajudariam a combater este
problema. Afirmam que o desenvolvimento das “energias
renováveis” (energias geradas por fontes naturais, como o Sol,
o vento e a água, que são constantemente reabastecidas por
processos naturais) e/ou da energia nuclear, complementadas
com uma maior eficiência energética, ajudaria a reduzir a
dependência da UE das energias importadas.

O contexto
internacional
A maioria dos governos está de acordo que as alterações
climáticas só podem ser combatidas numa acção
internacional concertada. Isto tem conduzido a vários
acordos internacionais desde 1979 que definem objectivos
comuns e identificam formas de limitar o aumento das
emissões de gases com efeito de estufa e das temperaturas
globais. A próxima conferência internacional está marcada
para Dezembro de 2009, em Copenhaga, sob o patrocínio
da Convenção Quadro das Nações unidas sobre Alterações
Climáticas.
Esta reunião tem como objectivo obter um acordo climático
global ambicioso para depois de 2013 para substituir o actual
acordo internacional (conhecido como Protocolo de Quito),
que perde validade nessa altura. Espera-se a participação
de ministros e funcionários públicos de 189 países nesta
conferência.

A UE também expressou a sua preocupação com um
possível aumento dos conflitos nos países em vias de
desenvolvimento em resultado de tais carências.

Conseguir um acordo internacional deste tipo nunca foi fácil,
onde alguns argumentam sobre qual o grau de gravidade
do problema e que encargos para o combater devem ser
suportados por países diferentes em diferentes fases de
desenvolvimento económico.

Estas previsões surgem num contexto de uma intensificação
global da actividade económica e do aumento das
necessidades energética mundiais, que resultaram num
aumento acentuado pelos combustíveis fósseis (petróleo, gás
natural e carvão) – que, quando queimados, são produtores
importantes de gases com efeito de estufa.

Durante a Conferência das Nações Unidas sobre o
Ambiente e o Desenvolvimento (conhecida como “Cimeira
da Terra”), em 1992, foi acordado que os países tinham
“responsabilidades comuns mas diferenciadas”. Isto significa
que os países industrializados devem suportar mais os
encargos da luta contra as alterações climáticas porque
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foram, até à data, responsáveis pela maioria das emissões
dos gases com efeito de estufa, e porque o crescimento
económico nos países em vias de desenvolvimento é vital
para reduzir a pobreza. Outros defendem que as medidas
para a redução das emissões podem atrasar o crescimento,
e tornar as economias destes países mais eficientes em
termos energéticos e menos dependentes dos combustíveis
fósseis vai levar algum tempo.
A cimeira chegou a acordo sobre uma Convenção para
as Alterações Climáticas, que resultou no Protocolo de
Quioto, em 1997. Este tinha como objectivo estabilizar as
emissões dos gases com efeito de estufa para um nível que
evitasse “interferências perigosas” com o clima, definindo
compromissos legalmente vinculativos para os países
industrializados para reduzir seis tipos de emissões de gases
com efeito de estufa.
Ao abrigo do Protocolo de Quito, os países mais ricos do
mundo comprometeram-se a fazer mais do que os outros de
acordo com o princípio das “responsabilidades comuns mas
diferenciadas”. Prometeram reduzir as emissões para uma
média de 5% abaixo dos níveis de 1990 até 2012, onde os
então 15 Estados-Membros da UE assinaram colectivamente
uma redução de 8%, os EUA 7% e o Japão 6%. Em alguns
casos, foi permitido aos países aumentar as suas emissões
e as economias “emergentes”, como a China e a Índia, não
foram incluídas nos objectivos.
Até hoje, 183 países, mais a UE, ratificaram o Protocolo,
incluindo o Brasil, o Canadá, a China, a Índia e a Rússia.
Contudo, os EUA – o maior emissor per capita de gases com
efeito de estufa até 2005 – recusou-se a fazê-lo, referindo o
seu potencial impacto na economia dos EUA, as incertezas
em relação às provas científicas sobre as alterações
climáticas e a ausência de obrigações de outras grandes
economias, como a China e a Índia, para reduzirem as suas
emissões.
Em 2005, as emissões dos gases com efeito de estufa na
UE foram cerca de 5% abaixo dos níveis de 1990, mas
aumentaram em 15,8% nos Estados Unidos, em 47% na
China e em 55% na Índia, de acordo com a Convenção
Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas.
Esta questão subiu de tom na agenda política internacional,
entre evidências cada vez maiores da escala do problema
e o seu provável impacto. Em Junho de 2007, os líderes do
Grupo do G8 dos países industrializados (EUA, Canadá,
Rússia, RU, França, Itália, Alemanha e Japão) concordaram
que “iriam pelo menos reduzir para metade as emissões de
dióxido de carbono globais até 2059”, sem especificar como
o pretendem fazer.
É com este pano de fundo que a comunidade internacional
se vai reunir mais uma vez em Copenhaga para tentar chegar
a um novo acordo.
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Na Conferência da ONU sobre as Alterações Climáticas,
realizada em Bali, em 2007, e numa reunião de seguimento
em Poznan, em 2008, os participantes chegaram a um
acordo sobre um plano de trabalho, calendário e passos a
tomar para se chegar a um acordo para um sucessor do
Protocolo de Quioto até finais deste ano.
Também concordaram em criar um fundo para ajudar os
países vulneráveis a lidar com o impacto das alterações
climáticas através do financiamento de projectos e programas
concretos. Mas existem muitas discussões sobre exactamente
que quantidade de ajuda deve ser proporcionada, sendo
este provavelmente um assunto crucial na Conferência de
Copenhaga.
O novo Presidente dos EUA, Barack Obama, anunciou
uma mudança importante na política americana sobre
este assunto. Comprometeu-se a reduzir as emissões dos
EUA para os níveis de 1990 até 2020, e depois mais 80%
até 2050, e tanto os EUA como a UE prometeram exercer
pressão para a obtenção de objectivos mais ambiciosos em
Copenhaga.
Mas a recessão económica está a levar alguns a
questionarem-se sobre se a economia mundial pode permitirse a isto. Alguns também insistem que qualquer acção que
seja tomada será em vão a não ser que todos os países
assinem um novo acordo, independentemente do seu nível de
desenvolvimento económico. Referem que as emissões das
economias emergentes estão rapidamente a ultrapassar as
dos países ocidentais – por exemplo, a China é actualmente
o maior emissor de gases com efeito de estufa, 24% do total
mundial (apesar de as suas emissões “por pessoa” serem
ainda relativamente baixas em comparação com a UE e os
EUA).
Mas os países em vias de desenvolvimento insistem que o
princípio das “responsabilidades comuns mas diferenciadas”
acordado na Cimeira da Terra deve continuar a servir de
base para qualquer novo acordo.
Estes argumentos são repetidos no debate europeu sobre o
quanto a UE deve fazer. Há quem seja da opinião de que as
nações mais ricas e desenvolvidas do mundo devem fazer
mais do que os outros países, mas há quem defenda que
uma acção mais rígida da UE não faz sentido se não for
correspondida por medidas similares a nível mundial. Fazem
referência a um relatório recente da Agência Europeia
do Ambiente, que mostra que a UE totaliza actualmente
somente 10,5% das emissões globais das emissões de
gases com efeito de estufa e espera-se que a sua parcela
deste total diminua abruptamente à medida que a procura
pelos gigantes das economias emergentes, como a China e
a Índia, aumenta.
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Tabela 4. Como partilhar os encargos ao nível internacional?
Opção de política

Argumentos a favor

Argumentos contra

Em qualquer acordo internacional,
no que respeita a metas, todos os
países no mundo têm de contribuir
da mesma forma para conseguir
atingi-las

• As emissões dos países em vias
de desenvolvimento estão a
aumentar de forma mais rápida
do que em países desenvolvidos,
por isso precisam de fazer tanto
quanto os outros
• Sem metas rígidas para a China e
a Índia em grande crescimento, o
esforço dos outros países torna-se
inútil
• Reduziria o risco de tornar a
Europa menos competitiva, pois
todos se iriam deparar com custos
semelhantes
• Reduziria o risco de “fugas de
carbono”, pois países fora da
UE teriam de introduzir medidas
igualmente fortes

• Os países mais ricos fizeram mais
para causar alterações climáticas
do que os mais pobres, por isso têm
uma maior responsabilidade para
agir
• Os países mais ricos podem dar-se
ao luxo de fazer mais
• Os países em vias de
desenvolvimento precisam de
índices de crescimento económico
mais fortes para reduzirem a
separação existente entre nações
ricas e pobres, por isso não deverão
ter de fazer tanto
• Os países em vias de
desenvolvimento irão recusarse a assinar qualquer acordo
internacional que lhe exija fazer
um esforço igual, devido à sua
necessidade de aumentar o seu
crescimento económico e minorar a
pobreza

Em muitos acordos internacionais, os
países mais ricos do mundo devem
suportar uma maior quantidade do
fardo do que países mais pobres e em
vias de desenvolvimento

• Os países mais ricos fizeram mais
para causar alterações climáticas
do que os mais pobres, por isso
têm uma maior responsabilidade
para agir
v Os países mais ricos podem darse ao luxo de fazer mais
• Os países em vias de
desenvolvimento precisam de
índices de crescimento económico
mais fortes para reduzirem a
separação existente entre nações
ricas e pobres, por isso não
deverão ter de fazer tanto
• Os países em vias de
desenvolvimento irão recusarse a assinar qualquer acordo
internacional que lhe exija fazer
um esforço igual, devido à sua
necessidade de aumentar o seu
crescimento económico e minorar
a pobreza

• As emissões dos países
mais pobres e em vias de
desenvolvimento estão a aumentar
de forma mais rápida do que em
economias desenvolvidas, por isso
precisam de fazer tanto quanto os
outros
• Sem metas rígidas para economias
em rápido crescimento como as
da China e Índia, os esforços dos
outros países farão pouco para
combater o problema a longo prazo
• Independentemente de quem possa
ser mais “culpado” pela causa do
problema actual, é injusto “punir”
alguns países mais do que outros
• Os países mais ricos foram mais
atingidos pela crise financeira, por
isso não se podem dar ao luxo de
fazer mais agora
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Quem decide?
Devido ao facto de as alterações climáticas possuirem um
impacto em todo o mundo, mas terem um impacto local que
varia significativamente de país para país e de região para
região, são abordadas aos níveis mundial, da UE, nacional,
regional e local.

O nível internacional
Internacionalmente, um vasto quadro de tratados e leis
internacionais governam os objectivos das alterações
climáticas. A Comissão Europeia negocia estes acordos
em nome da UE, agindo de acordo com um mandato e
em consulta com os governos dos Estados-Membros (o
Conselho). O Conselho depois decide (geralmente por
voto de maioria qualificada, apesar de a unanimidade ser
necessária em alguns) se deve ou não aprovar o acordo,
depois de consultar o Parlamento Europeu. Os acordos
internacionais são vinculativos para os países que os
ratificam, mas não existem mecanismos para os “punir” de
falharem no cumprimento dos seus compromissos.

O nível da EU
Uma das principais tarefas da UE, de acordo com os tratados
que definem as suas funções e os seus poderes, é assegurar
um alto nível de protecção e melhorar a qualidade do
ambiente. O foco está nas acções preventivas com base no
princípio “preventivo”, na rectificação dos danos ambientais
e assegurar que os poluidores pagam pelos danos que
causam.
A Comissão Europeia é responsável por fazer propostas
legislativas para a concretização destes objectivos, que são
depois decididas em conjunto pelo Conselho (geralmente
por voto de maioria qualificada, apesar de em alguns casos
ser necessário um acordo por unanimidade) e o Parlamento
Europeu, através de um processo conhecido como “codecisão”. O Tratado de Lisboa, que introduziria alterações
na forma como a UE é gerida, alargaria os poderes da UE
(competências) nesta área.
As leis ambientais da UE são legalmente vinculativas aos
Estados-Membros e a sua aplicação pode ser imposta nos
tribunais europeus.

O nível dos Estados-Membros
Os Estados-Membros individuais são livres de irem para
além dos objectivos da UE mantendo ou introduzindo
medidas mais fortes, desde que não entrem em conflito
com as actuais leis da UE e os princípios definidos acima.
São também responsáveis por decidir sobre a combinação
apropriada de medidas para concretizar os objectivos a que
se propuseram aos níveis internacional e da UE.
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Todos estes níveis de tomada de decisões estão
interrelacionados. Por exemplo, no caso das reduções
das emissões dos gases com efeito de estufa: um acordo
global pode comprometer os signatários do acordo (a UE e
os seus Estados-Membros) a um objectivo específico. Isto
pode fazer com que a legislação a nível da UE, vinculativas
a todos os Estados-Membros, defina os objectivos nacionais
e introduza medidas a nível da UE para os concretizar. Os
governos teriam depois de decidir que acções tomar para
cumprirem com a parte do país para o objectivo geral (ou
ultrapassarem-no, se o desejarem). As autoridades locais
e regionais estão também envolvidas na implementação
destas medidas no terreno e, em alguns casos, na definição
dos seus próprios alvos.

O nível da UE
O que é que a UE fez até ao momento?
A abordagem internacional para que sejam definidos
objectivos juridicamente vinculativos para os países
cumprirem é semelhante ao que acontece na UE, onde são
definidos objectivos comuns e depois é decidido como os
encargos para os cumprir devem ser partilhados pelos seus
27 Estados-Membros – e que medidas são necessárias para
os concretizar.
Como mencionado acima, a UE tem feito progressos para a
concretização dos objectivos que subscreveu em Quioto, mas
há ainda um longo caminho a percorrer para a concretização
da promessa de um corte de 8% até 2012. Alguns EstadosMembros parecem estar em vias de o concretizar (incluindo
a Alemanha, o RU e a Suécia), mas outros (como a Itália, a
Espanha, a França e a Grécia) não.
Os mais críticos defendem que a UE deve fazer mais
para reduzir as emissões “internas”, em vez de aproveitar
as disposições no Acordo de Quito que permitem aos
países cumprir parte dos seus compromissos através do
fornecimento de ajuda financeira a projectos para reduzir as
emissões noutros países (por exemplo, sistemas de energias
renováveis nos países em vias de desenvolvimento). Mas
aqueles que apoiam esta abordagem realçam que o objectivo
é reduzir as emissões globais, e afirmam que qualquer
medida que contribua para concretizar isto é bem-vinda.
Outros defendem que o nível dos cortes das emissões
concretizados na UE até à data têm sido um “subproduto”
de outros desenvolvimentos – como o colapso da economia
da Alemanha de Leste e a decisão do RU em trocar o carvão
pelo gás na produção de energia – em vez de se deverem
a um compromisso genuíno para com a luta contra as
alterações climáticas. Por isso, dizem que isto significa que
ainda pode ser feito muito mais.
A UE introduziu várias medidas a fim de cumprir com
os objectivos de Quioto e com as subsequentes metas
ambiciosas que definiu para si própria.

Outras medidas focaram-se na promoção da produção
e utilização das energias renováveis, por exemplo, leis
que estabelecem objectivos vinculativos para os EstadosMembros concretizarem; no financiamento de sistemas
de energias renováveis; e em medidas para melhorar a
eficiência energética, desde os aparelhos eléctricos aos
edifícios, reduzindo as emissões de dióxido de carbono
pelos automóveis, etc. (apesar de algumas destas medidas
terem ainda de ser implementadas).
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Crucial entre estas medidas é o Regime de Comércio de
Licenças de Emissão (RCLE) da UE, que basicamente
abrange as indústrias “pesadas” (aço e cimento) e a
produção de electricidade, e foi criado para criar incentivos
para as empresas reduzirem as suas emissões (ver mais
informações abaixo).

Numa Cimeira em Dezembro de 2008, os líderes da UE
concordaram em manter os objectivos de 2007 e chegaram
a um acordo sobre estas propostas, mas só depois de se
terem feito alterações significativas ao plano original para:
1) reduzir o impacto temido das medidas propostas na
competitividade da indústria pesada; 2) estabelecer um
“fundo de solidariedade” para ajudar os Estados-Membros
mais recentes da UE a implementarem o pacote; e 3)
proporcionar-lhes mais tempo para se ajustarem. O plano
também contempla continuar a usar o financiamento da UE
para projectos de redução de emissões nos países em vias
de desenvolvimento para cumprir com parte dos objectivos.
Todos estes aspectos levaram alguns a questionarem-se se
a UE ainda está comprometida em fazer o suficiente para
concretizar os seus objectivos de longo prazo.

O que é que a UE prometeu fazer a
seguir?
Em Março de 2007, a UE comprometeu-se a reduzir as suas
emissões de gases com efeito de estufa em pelo menos 20%
até 2020 (comparável aos níveis de 1990), e em 30% se
outros países desenvolvidos concordarem em fazer cortes
comparativos ao abrigo de um novo acordo global. Prometeu
também tornar a Europa numa economia de baixo consumo
de carbono e eficiente em termos energéticos, ou seja, onde
a energia seja usada de forma mais eficaz e a economia
não dependa tanto das fontes energéticas que danificam o
ambiente.
Para fortalecer estes compromissos, os líderes da UE
estabeleceram três outros objectivos para cumprirem até
2020:
• uma redução de 20% no consumo energético “comparado
com as tendências projectadas”;
• um aumento de 20% na quota das energia renováveis no
consumo total de energia;
• e um aumento de 10% na quota de energias renováveis
no sector dos transportes – por exemplo, gasolina e
gasóleo a partir de biocombustíveis “produzidos de forma
sustentável”.
Em Janeiro de 2008, a Comissão Europeia propôs um
pacote de medidas concebidas para a concretização destes
objectivos. Entre elas incluíam-se propostas para partilhar os
encargos entre os Estados-Membros da UE; nova legislação
sobre as energias renováveis; alargamento do âmbito do
Regime de Comércio de Licenças de Emissão; medidas
para assegurar que os sectores fora do plano contribuem
para reduzir as emissões; e planos para promover a
tecnologia para a “captação e armazenamento de carbono”
(para “capturar” emissões de dióxido de carbono de centrais
eléctricas e armazená-las no subsolo em vez de as libertar
para a atmosfera).
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Tabela 5. Até que ponto deve chegar a UE?

26

Opção de política

Argumentos a favor

Argumentos contra

Não deve fazer nada, devendo
mesmo retirar-se dos compromissos
internacionais existentes para cumprir
as metas acordadas para o combate
de alterações climáticas

• A curto prazo, não custaria nada
à UE
• O abrandamento económico
irá reduzir o consumo geral de
energia na Europa e assim reduzir
as emissões sem se ter de tomar
mais medidas
• Se outros não estão a cumprir
os compromissos internacionais,
porque é que a UE o deveria
fazer?
• Se a UE agir sozinha, terá
pouco impacto no problema das
alterações climáticas, uma vez
que a sua quota é cada vez mais
reduzida de emissões a nível
global
• Daria à indústria flexibilidade
para se adaptar ao impacto das
alterações climáticas, decidindo
por si própria o muito ou pouco a
fazer
• Os consumidores decidiriam por
si próprios se mudariam o seu
comportamento e de que forma,
no que respeita à redução do
consumo ou no investimento
em medidas de uso eficiente de
energia, tal como o isolamento
das suas casas

• Os custos a longo prazo de
adaptação às alterações climáticas
irão aumentar se a acção for adiada
ou abandonada por completo
• O abrandamento económico irá
reduzir o consumo geral de energia
da UE e reduzir emissões, por isso
pode fazer mais do que o prometido
em acordos internacionais
• A credibilidade da UE seria
seriamente comprometida se
voltasse atrás nas promessas já
feitas
• O resto do mundo – incluindo
países onde as emissões estão a
crescer com maior rapidez – pode
reciprocar, com consequências
potencialmente devastadoras para o
planeta
• A indústria vai tornar-se cada vez
mais ineficiente se não se conseguir
adaptar ao impacto das alterações
climáticas
• A UE irá perder a sua actual
vantagem competitiva na produção
de tecnologias “limpas”, que pode
exportar para o resto do mundo

Cumprir com os compromissos
internacionais existentes, mas não ir
para além dos mesmos

• A UE já está a fazer o suficiente
para combater o problema
• Iria limitar o custo, pelo menos
a curto prazo, das medidas
necessárias para combater
alterações climáticas
• É improvável que se chegue a
um novo acordo internacional
que estabeleça mais metas
ambiciosas. e porque deveria a
UE fazer mais do que outros?
• A UE não se pode dar ao luxo de
fazer mais no actual período de
contracção económica
• O abrandamento económico
irá reduzir o consumo geral de
energia na UE e assim reduzir as
emissões sem estabelecer mais
metas ambiciosas

• Os compromissos assumidos até à
data são insuficientes para lidar com
a escala do problema
• Não agir de modo mais firme
agora vai fazer com que seja mais
dispendioso lidar com o impacto
das alterações climáticas e prevenir
mais danos ao planeta mais tarde
• A UE precisa de mostrar liderança
para encorajar outros países com
rápido aumento de emissões a fazer
mais
• O abrandamento económico
irá reduzir o consumo geral de
energia da UE e assim reduzir
emissões, por isso pode fazer mais
do que o prometido em acordos
internacionais

Argumentos a favor

Argumentos contra

Ir apenas para além de metas
existentes na UE só se o resto do
mundo também o fizer

• Isto iria assegurar que a UE não
suporte uma quantidade “injusta”
dos encargos (porque é que
devemos fazer mais se os outros
não o fazem?)
• A curto prazo, a UE arrisca-se a
tornar-se menos competitiva se
não fizer mais do que os outros,
devido ao custo associado à
implementação de medidas para
fazer face às alterações climáticas,
o que poderá levar à destruição de
postos de trabalho
• A imposição de encargos
adicionais na indústria da UE iria
causar problemas particulares na
actual conjuntura de contracção
económica

• Como algumas das maiores
economias do mundo, os EstadosMembros da UE contribuíram de
forma significativa para o actual
problema e assim têm uma
responsabilidade “histórica” para
agir, independentemente do que os
outros fizerem
• A UE é ainda um dos principais
emissores de gases com efeito de
estufa
• As metas existentes são
insuficientes para lidar com o
problema
• É improvável que haja um acordo
internacional novo e mais ambicioso,
excepto se alguém tomar a iniciativa

Estabelecer metas mais ambiciosas
na UE, independentemente do que os
outros países possam fazer

• Como algumas das maiores
economias do mundo, os EstadosMembros da UE contribuíram
de forma significativa para o
actual problema e têm uma
responsabilidade “histórica” para
agir, independentemente do que
os outros fizerem
• A UE é ainda um dos principais
emissores de gases com efeito de
estufa
• Os Estados-Membros da UE são
relativamente ricos e podem darse ao luxo de fazer mais do que
muitos outros países à volta do
globo
• A UE já tem uma economia
extremamente desenvolvida, por
isso não precisa de crescer tão
rapidamente como os países
em vias de desenvolvimento,
que precisam de maiores níveis
de emissões para apoiar o
crescimento económico e reduzir a
pobreza
• A mudança para uma economia
de baixa emissão de carbono irá
promover inovação, estimular
o investimento, criar postos de
trabalho e proporcionar à UE
oportunidades para beneficiar
de tecnologias “limpas” em
desenvolvimento e exportá-las
para o resto do mundo
• O abrandamento económico
irá resultar numa redução no
consumo de energia e, assim,
das emissões, tornando mais fácil
para a UE alcançar metas mais
ambiciosas
• Alguém tem de tomar a iniciativa
para encorajar outros países a
comprometerem-se com metas
mais ambiciosas a nível global

• A UE iria suportar uma quantidade
injusta do fardo de tratar do
problema das alterações climáticas
• Nem todos os Estados-Membros
da UE são ricos e isto iria impor um
fardo injusto às economias menos
desenvolvidas
• A curto prazo, a UE tornar-se-ia
menos competitiva nos mercados
globais devido ao custo das medidas
de alteração climática, destruindo
postos de trabalho
• Se a UE fizer mais,
independentemente do que os
outros decidam fazer, isso iria
desencorajar outros países a assinar
compromissos mais firmes
• Aumenta o risco de “fuga de
carbono”, com a mudança de
indústrias de energia intensiva para
países fora da UE, onde os sistemas
reguladores são mais brandos e
onde não fica tão caro poluir. Isto
pode levar à destruição de postos de
trabalho na UE e não iria reduzir as
emissões a nível global
• Na actual conjuntura de
abrandamento económico e
num clima global cada vez mais
competitivo, a UE não se pode dar
ao luxo de fazer mais do que os
outros
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Opção de política
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Opção de política
Manter as actuais metas
ambiciosas da UE mas atrasar
a acção até que a situação
económica melhore
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Argumentos a favor

Argumentos contra

• Isto evitaria a imposição de
fardos dispendiosos na indústria
da UE numa altura em que está
a lutar para enfrentar o impacto
da contracção económica
• O abrandamento económico
irá reduzir o consumo geral
de energia na UE e reduzir
as emissões sem se terem de
tomar mais acções por agora

• Atrasar a acção até que a situação
económica melhore irá tornar
as medidas necessárias para
combater as alterações climáticas
muito mais dispendiosas e difíceis
de implementar
• O abrandamento económico
irá reduzir o consumo geral
de energia da UE e reduzir
emissões, de modo que será
mais fácil atingir metas mais
ambiciosas

As divergências sobre quanto cada país deve fazer para
combater as alterações climáticas a nível mundial têm-se
reflectido por argumentos semelhantes dentro da UE sobre
como os encargos para o cumprimento destes objectivos
ambiciosos devem ser partilhados.
Estes argumentos centram-se na questão se os países mais
ricos da UE devem fazer mais do que os seus vizinhos mais
pobres, porque os rígidos objectivos ambientais podem tornar
mais difícil para os Estados-Membros mais pobres chegarem
ao nível dos mais prósperos. Ou seja, os países mais pobres
da UE afirmam que não podem fazer tanto.
O cenário é complexo porque as economias de alguns países
são mais dependentes das energias fósseis do que outras e
alguns já fizeram muito mais do que outros para combater as
alterações climáticas. (Isto, em parte, reflecte as diferenças
nas atitudes públicas sobre as questões ambientais nos
diferentes Estados-Membros: as sondagens mostram que
alguns estão mais preocupados com as alterações climáticas
do que outros.)
A escala do desafio que os países enfrentam actualmente
dependerá, em parte, nos níveis passados do investimento
nas tecnologias “limpas” e se já começaram a fazer mudanças
graduais na forma como as suas economias funcionam
(através de, por exemplo, a definição de regras rígidas para
melhorar a eficiência energética de produtos, habitações e
fábricas).
Dependendo do estado em que se encontram, os países da
UE também serão afectados de formas diferentes por padrões
de condições meteorológicas extremas: a Europa do Sul
parece já estar a sofrer temperaturas muito mais elevadas
do que no passado, enquanto a Europa continental é cada
vez mais afectada por cheias de grandes dimensões.
O debate sobre aquilo que é conhecido como a “partilha de
encargos” tem-se tornado mais complexo pelo debate sobre
como a UE pode concretizar os seus objectivos ambiciosos
para combater as alterações climáticas a meio de uma crise
financeira global e do desaceleramento económico, e receios
cada vez maiores de uma recessão prolongada.
Há quem defenda que as medidas para as alterações
climáticas são dispendiosas de implementar e vão prejudicar
ainda mais a actividade económica, em particular nos países
com sectores de produção importantes. Afirmam que a UE
deve abandonar os seus objectivos ambiciosos ou então
adiá-los tomando as medidas necessárias até que a situação
económica melhore.
Também lançam um aviso para o risco de “fuga do carbono”
se a UE introduzir medidas mais rígidas do que o resto do
mundo, defendendo que isto encorajaria as indústrias que
usam muita energia a consideram a sua deslocação para
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Partilha dos encargos: quem deve fazer
o quê?

regiões do mundo onde os regimes regulamentares são
menos rígidos e onde poluir tem custos menores. Isto,
dizem, custaria empregos na UE e não ajudaria a reduzir
as emissões globais gerais (e poderia mesmo levar a um
aumento).
Contudo, outros insistem que é necessário agir agora porque
quanto mais se esperar, mais danos serão feitos pelas
alterações climáticas e será mais dispendioso lidar com o
seu impacto. Também defendem que, longe de prejudicar
as economias da UE, o desenvolvimento das tecnologias
“limpas” necessárias para reduzir as emissões de gases com
efeito de estufa vai impulsionar a sua competitividade.
Como a UE já lidera o mundo na produção de muitas
tecnologias eficientes em termos energéticos, afirmam que
convencer outros países a limitar as suas emissões será
vantajoso para as empresas da UE neste sector, que podem
beneficiar de um aumento das exportações, criando assim
mais empregos “verdes”. Também referem que as habitações
e as empresas beneficiariam com produtos mais eficientes
em termos energéticos através de contas de energia mais
baixas.
Por último, muitos defendem que a crise económica pode,
de facto, ajudar a lutar contra as alterações climáticas, com
a queda da procura em muitas partes do mundo a conduzir a
cortes na produção nas indústrias de energia intensiva e no
consumo de bens de energia intensiva. Isto, dizem, ajudará
a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e a dar
mais margem de manobra à UE para concretizar os seus
objectivos (apesar de outros afirmarem que isto significa que
a UE não tem de definir já objectivos tão ambiciosos).
Aqui, mais uma vez, o cenário é complexo: apesar da
crise financeira e do abrandamento económico estarem
a ter impacto em todos os países da UE, alguns são mais
afectados do que outros.
Os argumentos sobre como partilhar os encargos do combate
às alterações climáticas na UE reflectem-se em divergências
sobre quem deve ficar com a maior parcela da factura dentro
de cada país – governo, indústria ou consumidores – e desta
forma, que combinação de ferramentas de políticas deve ser
usada.
Alguns defendem que a indústria e os produtores de
electricidade devem suportar os maiores custos porque
muitos dos processos de geração e produção de electricidade
produzem dióxido de carbono. Podem, por isso, fazer uma
diferença importante investindo na produção de bens e
serviços mais verdes de uma forma mais eficiente.
Mas outros advertem para a imposição de encargos
adicionais significativos sobre as empresas da UE, o que
poderia prejudicar a sua capacidade de competir com
empresas rivais nos mercados internacionais e reflectir-se
em cortes nos empregos, em particular na actual situação de
recessão económica.
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Existe também quem defenda que a indústria não deve
ser destacada e que as soluções devem ser encontradas
olhando para as emissões numa base sector-a-sector.
Com base nesta abordagem, afirmam que o sector da
construção possui o maior potencial para ajudar a reduzir as
emissões através de melhorias nos sistemas de aquecimento,
isolamento e ar condicionado, com a Comissão Europeia a
estimar um potencial de poupança de energia em 27-30%.
Outros vêem as alterações no sector dos transportes para
reduzir as emissões dos automóveis, veículos pesados,
barcos e aviões como um elemento crucial da luta contra as
alterações climáticas, com a Comissão Europeia a estimar
um potencial de poupança de energia em 26%.
Os consumidores têm também um papel a desempenhar,
uma vez que as alterações aos seus hábitos de compras
e viagens e uso da energia podem fazer uma diferença
importante. Poderiam, por exemplo, reduzir a quantidade
de energia que consomem diminuindo o aquecimento
ou passando a usar os transportes públicos em vez do
automóvel privado. Poderiam também aumentar a procura
de bens eficientes em termos energéticos, o que os tornaria
mais baratos a longo prazo.
Mas, mais uma vez, existem divergências sobre quanto o
público pode e se espera que faça durante uma recessão.
Alguns destacam o impacto do aumento do desemprego
nos rendimentos dos agregados familiares, enquanto outros
apontam as poupanças que as famílias poderiam fazer nas
suas contas de electricidade isolando as suas casas ou
comprando produtos mais eficientes em termos energéticos.
Isto leva muitos a defender que os governos deveriam
suportar grande parte da factura, usando o dinheiro dos
contribuintes para pagar as medidas necessárias para
cumprir com os seus objectivos.
Mas isto também é controverso. Os críticos defendem que
aqueles que poluem mais devem pagar mais e que gastar
o dinheiro dos contribuintes nas medidas para as alterações
climáticas significa que todos contribuem para os custos,
quer queiram quer não. Há quem também questione se os
governos estão realmente bem posicionados para decidir,
por exemplo, em que tecnologias “verdes” investir, e afirmam
que o apoio do governo a algumas delas pode reprimir o
desenvolvimento de outras tecnologias promissoras.
A resposta a esta pergunta tem um impacto significativo na
resposta à próxima pergunta fundamental: que combinação
de “ferramentas” de política deve ser usada para ajudar a
concretizar os objectivos acordados?
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Table 6. What do you wish it was done at the EU level?
Opção de política

Argumentos a favor

Argumentos contra

Dentro da UE, todos os EstadosMembros deverão contribuir da
mesma forma para alcançar as metas
estabelecidas

• A isenção de alguns EstadosMembros da UE de metas rígidas
iria limitar o impacto global
das medidas para fazer face à
alteração climática
• Permitir que alguns países da
UE poluam mais do que outros
iria resultar em mais danos ao
clima a curto prazo e tornar mais
dispendioso lidar com o impacto a
longo prazo
• As oportunidades para beneficiar
de tecnologias “limpas” em
desenvolvimento e a exportação
das mesmas para todo o mundo
seriam aumentadas, devido à
maior procura de tais produtos em
toda a UE

•Os Estados-Membros da UE menos
prósperos achariam mais difícil
acompanhar os seus vizinhos mais
abastados
• Os países cujas economias são
dominadas por indústrias de energia
intensiva seriam capazes de fazer
as mudanças necessárias à sua
economia de forma mais gradual,
minimizando o impacto no seu
crescimento económico, se não
tiverem de fazer tanto como os
outros
• A curto prazo, metas mais baixas
em alguns países da UE ajudariam
a prevenir a “fuga de carbono” para
outras partes do mundo

No contexto da EU, deve ser
tida em conta a capacidade dos
diferentes Estados-Membros para
ajudar a atingir as metas globais
estabelecidas, com alguns países a
fazerem mais do que outros

• Os Estados-Membros da UE
menos prósperos achariam mais
fácil acompanhar os seus vizinhos
mais abastados
• Os países da UE cujas economias
são dominadas por indústrias de
energia intensiva seriam capazes
de fazer as mudanças necessárias
à sua economia de forma mais
gradual, minimizando o impacto no
seu crescimento económico
• A curto prazo, metas mais baixas
em alguns países da UE ajudariam
a prevenir a “fuga de carbono”
para outras partes do mundo

• A isenção de alguns países da
UE de metas rígidas iria limitar o
impacto global das medidas para
fazer face à alteração climática
• Permitir que alguns países da
UE poluam mais do que outros
iria resultar em mais danos ao
clima a curto prazo e tornar mais
dispendioso lidar com o impacto a
longo prazo
• As oportunidades para beneficiar
de tecnologias “limpas” em
desenvolvimento e a exportação das
mesmas para todo o mundo seriam
reduzidas, devido à menor procura
de tais produtos nalguns países
• A longo prazo, poderia evitar a troca
para uma indústria com base em
tecnologias renováveis na UE
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Como devem os objectivos acordados
ser cumpridos?
Existem várias ferramentas políticas para combater as
alterações climáticas: algumas são menos dispendiosas
e mais fáceis de executar do que outras, algumas têm
um impacto maior em alguns sectores da sociedade do
que outras, e algumas exigem mudanças mais drásticas
no comportamento do que outras. As decisões sobre que
ferramentas utilizar têm que ser tomadas ponderando os
benefícios prováveis em relação aos custos prováveis.
Algumas focam-se nos incentivos “positivos” (que
recompensam aqueles que tomam as medidas necessárias
para reduzir as emissões), enquanto que outras centramse no desencorajamento de “comportamentos poluentes”
impondo pagamentos sobre esses.
Os incentivos financeiros positivos podem assumir a forma
de subsídios do governo (por exemplo, descontos com o
apoio do governo para carros “híbridos” ou lâmpadas de
baixo consumo) para incentivar as pessoas a comprá-los.
Isto, por sua vez, pode ajudar a desenvolver uma procura
suficiente para que tais bens permitam às empresas produzilos de forma mais barata através das “economias de escala”.
As medidas para desencorajar os poluidores podem incluir
“impostos sobre o carbono” nos bens que emitam dióxido
de carbono (por exemplo combustível) ou nos processos
industriais com elevados consumos de energia.
Os governos da UE usam geralmente uma combinação de
abordagens e de medidas, dependendo das características
precisas das suas economias. Mas, em alguns casos, já são
vinculados por leis que acordaram a nível da UE para tomar
determinadas medidas (ver acima, na secção sobre o que a
UE já fez) e o seu espaço de manobra é, consequentemente,
limitado.
Um foco de atenção actual é eficiência energética - tornar os
produtos que as pessoas compram, a forma como viajam,
e as suas casas e locais de trabalho mais eficientes a nível
energético, de modo a que possam reduzir o seu consumo
de energia sem mudanças dramáticas nos seus estilos de
vida (por exemplo, conduzindo carros que usem menos
combustível ou isolando as suas casas).
A grande questão aqui é quem paga estas melhorias para
a eficiência energética: os governos através dos subsídios
e financiamento para a investigação e desenvolvimento de
tecnologias limpas etc; as empresas através da obrigação
de cumprimento dos rígidos padrões europeus de eficácia
energética; ou os consumidores através de leis que os
forçam a comprar produtos potencialmente mais caros mas
eficientes em termos energéticos, ou a pagar por melhorias
para a eficiência energética nas suas casas?
Mas muitas pessoas defendem que é improvável que
melhorar a eficácia energética seja suficiente, por si só, para
se cumprirem os objectivos de redução de emissões que a
UE estabeleceu.

32

Alguns sugerem que será necessária uma acção mais
dura para reduzir o consumo de energia. Isto poderia
incluir “racionar” - pôr um limite no consumo de fontes de
energia específicas ou quanto de um determinado produto
uma pessoa pode usar antes de ter de pagar um preço
significativamente mais elevado por ele. Isto pode significar,
por exemplo, estabelecer um limite sobre que quantidade de
gasolina os motoristas podem comprar a preços “normais”
e cobrar-lhes um preço muito mais elevado para compras
acima desse limite. Isto é equivalente a introduzir quotas de
utilização de energia, mas deixa ao critério dos utilizadores
decidir se querem exceder essas quotas pagando mais para
usar mais.
Uma das ferramentas-chave da política usadas para combater
as alterações climáticas são os chamados “mecanismos
baseados no mercado”. O Regime Comunitário do Comércio
de Licenças de Emissão (RCLE), por exemplo, cria um
mercado no qual as empresas podem comprar e vender o
direito de emitir dióxido de carbono.
O RCLE abrange cerca de 12.000 instalações na UE (como
as fábricas de produção de ferro, aço e centrais eléctricas, e
as fábricas de cimento e de papel) responsáveis por diminuir
para perto de metade as emissões totais da UE. Estas
emissões são “limitadas” e “trocadas” entre os EstadosMembros sob um sistema de concessões. Se alguns
emissores querem exceder as suas concessões, podem
comprar “créditos de emissões” a outros, que podem fazer
dinheiro vendendo concessões de que não precisam.
O objectivo é incentivar ambos a reduzirem as suas
emissões introduzindo medidas de eficiência energética
e mudando para as energias renováveis: aqueles com
emissões relativamente elevadas podem poupar dinheiro
reduzindo a quantidade de créditos que têm de comprar, e
aqueles com emissões relativamente baixas podem fazer
dinheiro reduzindo as suas emissões ainda mais de modo a
que possam vender mais créditos.
Uma questão central aqui é determinar o que deverá ser feito
com as verbas angariadas pelo esquema quando os créditos
são vendidos em leilão. Há quem argumente que cabe aos
governos decidir como querem gastá-las, outros dizem que
as verbas deveriam ser aplicadas novamente à indústria de
alguma forma, enquanto outros insistem em que deveriam
ser usadas para ajudar a pagar o desenvolvimento de novas
tecnologias “limpas” e para ajudar os países em vias de
desenvolvimento a lidarem com o impacto das alterações
climáticas.
O conceito de “fixação do preço do carbono” (dando um
valor económico às emissões de gases com efeito de estufa
resultantes da actividade humana para criar um incentivo
à redução das emissões) é fundamental para o Regime
de Comércio de Licenças de Emissão da UE. Mas existem
divergências sobre se o preço das concessões deveria ser
estabelecido pelo mercado (ou seja, determinado pela oferta
e procura) ou por aqueles que tomam as decisões.
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Tabela 7. Que políticas a UE deve usar para atingir as metas acordadas?
Opção de política

Argumentos a favor

Argumentos contra

Reduzir o consumo de energia,
investindo no uso eficiente da energia

• Isto resultaria em ganhos rápidos para
os consumidores e para a indústria
(através da disponibilidade de produtos
com uso mais eficiente de energia e
facturas energéticas mais acessíveis),
o que iria compensar os custos nos
investimentos necessários
• Não exigiria mudanças significativas
no estilo de vida das pessoas
• A UE poderia desenvolver uma
vantagem competitiva em tecnologias
com uso eficiente de energia
• O desenvolvimento de produtos
com uso eficiente de energia e o
estabelecimento de normas mais
rígidas para o uso eficiente da energia,
tanto para as habitações como para
os locais de trabalho, iria dar origem à
criação de novos postos de trabalho e
encorajar o crescimento económico

• Cumprir com normas mais rígidas para
o uso eficiente de energia causaria um
fardo demasiado pesado e dispendioso
na indústria da UE
• Algumas empresas e indústrias podem
decidir transferir-se para países fora da
UE, onde as normas relativas ao uso
eficiente da energia são mais reduzidas,
destruindo postos de trabalho na UE
• Cumprir com normas de uso eficiente
de energia mais rígidas seria demasiado
dispendioso para os consumidores
• Na actual conjuntura de contracção
económica, os governos, a indústria e os
consumidores não se podem dar ao luxo
de pagar as melhorias no uso eficiente
da energia necessárias que façam uma
diferença significativa

Investir em tecnologias destinadas “a
captar e a armazenar” emissões de
gás com efeito de estufa (causadas
sobretudo pelo carvão)

• A curto prazo, isto traria benefícios
significativos para indústrias de
energia intensiva, reduzindo o impacto
das suas actividades sem ter na
realidade de reduzir as suas emissões
• Poderia ajudar a evitar que indústrias
de energia intensiva se transferissem
para países onde os regulamentos
respeitantes às alterações climáticas
são menos severos

• A longo prazo, o armazenamento
das emissões de dióxido de carbono
poderá provar ser perigoso para o meio
ambiente devido ao risco de fuga
• A tecnologia necessária é dispendiosa
• Quem pagaria o investimento? Há
quem defenda que as receitas geradas
por iniciativas como as do Esquema
de Comércio de Emissões devem ser
gastas no desenvolvimento de energia
renovável em vez de simplesmente
armazenar as emissões
• Poderá levar muito tempo a implementar
a tecnologia necessária

Reduzir as emissões de gases com
efeito de estufa ao investir em energia
nuclear

• Esta seria uma solução a médio prazo,
pois a produção de mais energia
nuclear poderia ajudar a satisfazer o
aumento das necessidades a nível
energético da UE
• A energia nuclear é uma fonte de
energia “limpa”, pois não produz
emissões de dióxido de carbono
(embora algumas emissões sejam
geradas na construção de centrais
nucleares, exploração mineira e
processamento de urânio, etc.)
• Reduziria a dependência da UE em
combustíveis fósseis importados de
fora da UE
• O investimento em energia nuclear
poderia criar mais conhecimentos e
competências na área, que a UE pode
exportar
• A energia nuclear pode proporcionar
uma fonte estável de energia a preços
acessíveis para os consumidores e
empresas

• A opinião pública em muitos países
da UE opõe-se fortemente à energia
nuclear, devido a receios respeitantes à
segurança e ao impacto para a saúde e
o meio ambiente
• Não existe nenhum acordo sobre como
partilhar o fardo de, por exemplo, lidar
com os resíduos nucleares por toda a
UE
• A energia nuclear irá eventualmente
tornar-se num recurso escasso devido
ao aumento da procura de matéria-prima
necessária à sua produção
• Levaria muito tempo a construir as
centrais nucleares necessárias, etc.,
para aumentar a produção para os
níveis necessários para fazer face ao
aumento na procura
• A energia nuclear não é uma opção
acessível, com facturas potencialmente
elevadas para a desactivação de antigas
centrais nucleares e para lidar com os
resíduos nucleares e qualquer libertação
acidental de radiação
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Opção de política

Argumentos a favor

Argumentos contra

Redução de emissões investindo nas
energias renováveis (eólica, solar,
biocombustíveis)

• As emissões podem ser reduzidas
sem exigir cortes no consumo
de energia, pois as energias
renováveis são uma fonte “limpa”
de energia
• 	As energias renováveis podem ser
produzidas “em casa” e reduzir a
dependência da UE face à energia
importada
• 	O custo das energias renováveis
irá baixar à medida que a procura
aumentar
• 	As energias renováveis são mais
seguras do que a energia nuclear
• 	O desenvolvimento de fontes de
energias renováveis cria postos de
trabalho, estimula o crescimento
económico e pode dar à UE
uma vantagem competitiva no
desenvolvimento e exportação da
tecnologia necessária

• As energias renováveis por si só
não podem ser produzidas em
quantidades suficientes para fazer
face ao aumento das necessidades
na UE
• 	A tecnologia não é suficientemente
avançada e existem problemas com
o armazenamento, grelhas, etc.
• 	O custo de produção das energias
renováveis é demasiado elevado
para se poder depender demasiado
delas
• 	A energia nuclear pode ser
produzida de uma forma mais
segura e mais económica do que a
renovável

A redução do consumo da energia,
reduzindo a quantidade de bens e
serviços que produzimos e utilizamos

• Isto resultaria em poupanças
financeiras imediatas para os
consumidores
• 	Não exige nenhum investimento
adicional em produtos com uso
eficiente de energia, etc.

• Exigiria uma mudança significativa
no estilo de vida das pessoas e
poderia produzir uma reacção
contrária face à tomada de acção no
sentido de combater as alterações
climáticas
• 	 Iria diminuir o crescimento
económico e destruir postos de
trabalho

Utilização de incentivos tais como os
do Regime de Comércio de Licenças
de Emissão, impostos e outros
incentivos financeiros

• Isto poderia ajudar a desenvolver
uma “massa crítica” de procura
por produtos e tecnologias de uso
eficiente de energia e novas fontes
de energia
• 	Recompensar pessoas por “bom”
comportamento constitui uma
ferramenta poderosa para alterar
padrões de consumo
• 	As medidas positivas mais
provavelmente obterão a
aprovação por parte da opinião
pública no apoio ao combate
às alterações climáticas do
que medidas negativas, tais
como preços mais elevados por
“excesso de consumo”

• Os governos não devem investir em
certas tecnologias, pois a indústria
está mais bem posicionada para
decidir qual a melhor forma de fazer
face às suas necessidades
• 	Os contribuintes terão de pagar a
conta para o financiamento de certas
iniciativas, quer queiram quer não
• 	Seria melhor centrar-se na “punição”
da indústria se não agir no sentido
de reduzir as emissões, pois este é
um incentivo mais poderoso

Fazer com que aquele que polui
pague

• Isto assegura que o preço de
um produto ou serviço reflecte o
impacto que tem no clima e que
os que causam danos ao meio
ambiente pagam por isso

• Parte da indústria poderá decidir
transferir-se para outras partes do
mundo, aumentando o risco de “fuga
de carbono”

Para além de decidirem a melhor forma de encorajar as
mudanças no “comportamento” necessárias para reduzir as
emissões, os governos também terão que decidir a melhor
forma de dar resposta às necessidades de energia do seu
país.

A UE está empenhada em aumentar a quota das energias
renováveis no uso total de energia em 20% até 2020.
Mas depende dos Estados-Membros da UE decidir
individualmente como fazer isto exactamente e que fontes de
energias renováveis usar. Alguns já investiram bastante no
desenvolvimento de energias renováveis, enquanto outros
ainda não o fizeram.

De acordo com os números da Comissão Europeia, 80% da
energia que a UE consome tem origem nos combustíveis
fósseis – petróleo (37%), gás natural (24%) e carvão (18%)
– onde a energia nuclear totaliza mais de 14% e as energias
renováveis mais de 6%.

Aqueles que sustentam uma maior ênfase nas energias
renováveis dizem que não só podem contribuir para diminuir
as emissões de gases de estufa, como podem também
ajudar a reduzir a dependência da UE relativamente à
energia importada.

A ambição declarada da UE em se transformar numa
economia de baixo carbono implica um afastamento dos
combustíveis fósseis e uma aproximação às energias
renováveis e/ou nuclear. Todavia, a medida em que isto é
possível, e em que período de tempo, vai depender, em parte,
do nível de dependência dos países em relação às indústrias
de uso intensivo de carbono, do quão desenvolvidos estão
os seus sectores das energias renováveis e nuclear, e das
atitudes públicas no que diz respeito à energia nuclear.

Algumas formas de energias renováveis são hoje de
produção relativamente dispendiosa, mas os antecipados
aumentos nos preços de combustíveis fósseis reduziriam
o custo relativo, e uma maior procura pelas energias
renováveis deveria torná-las mais baratas a longo prazo dado
que a produção em massa reduz o “custo unitário”. Também
defendem que a tecnologia necessária para rentabilizar o
seu potencial tem vindo a desenvolver-se rapidamente nos
últimos anos, e irá continuar a desenvolver-se.

Combustíveis fósseis
As economias dos Estados-Membros da UE estão
actualmente muito dependentes dos combustíveis fósseis,
e a deflagração de combustíveis fósseis representa cerca
de 90% das emissões de gases com efeito de estufa. A UE
também depende muito da importação destes combustíveis
para dar resposta às suas necessidades: 60% do seu gás,
90% do seu petróleo e 50% do seu carvão.
Ambos os factores são acções que incitam a UE a
desenvolverem fontes de energia alternativas, bem como
novas tecnologias para reduzir o nível de poluentes
emitidos para a atmosfera por combustíveis fósseis, tais
como a “captura e armazenamento de dióxido de carbono”
(CAC). Mas há quem argumente que essas tecnologias
são dispendiosas e que o seu benefício ambiental é incerto
devido ao risco de o carbono armazenado no subsolo poder
vazar para a atmosfera.
Apesar de os recursos de combustíveis fósseis estarem a
diminuir, não existe qualquer armazenamento imediato e a
sua produção é hoje relativamente barata comparando com
outras fontes de energia. Mas com o aumento futuro previsto
do consumo de energia a nível mundial, estima-se que o
preço dos combustíveis fósseis aumente a longo prazo à
medida que os recursos se tornam mais escassos.

Energias renováveis
Uma alternativa aos combustíveis fósseis são as energias
renováveis, uma fonte “limpa” de energia porque é gerada
por fontes naturais como o sol, o vento e a água.
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O “cabaz” energético

Mas outros insistem em que as energias renováveis ainda
não estão disponíveis em quantidades suficientes para
satisfazer as necessidades energéticas da Europa, não
podem ser armazenadas facilmente e ainda não existe ainda
a tecnologia necessária para melhorar a capacidade de
armazenamento. Também são necessários melhoramentos
no sistema para a distribuição de alguns tipos de energias
renováveis.
Alguns salientam também que certos tipos de energias
renováveis são “mais limpos” que outros, dado, por exemplo,
as variações nas emissões geradas pelo fabrico e transporte
do equipamento necessário para a sua produção, e o seu
impacto na vida animal e vegetal.
Diferentes tipos de energia renováveis têm vantagens e
desvantagens:
O consumo de energia hidráulica (água) aumentou de forma
constante entre 1990 e 2005, sendo responsável por 1,5%
do uso total de energia na UE em 2005. Mas a produção
diminui (relativamente a outros tipos de energias renováveis)
nos últimos anos e existem preocupações sobre o seu
impacto na vida das plantas e dos animais, assim como
falta de locais onde construir, devido, em parte, à legislação
da UE que limita a construção de barragens por razões
ambientais. Construir grandes centrais hídricas tornou-se por
isso mais difícil, com alguns a defender uma maior ênfase na
construção de pequenas centrais hidroeléctricas.
A biomassa e os resíduos (converter materiais vegetais,
animais ou resíduos urbanos em combustível) é actualmente
a maior fonte de energia renovável na UE e foi responsável por
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4,2% do seu uso total de energia em 2005. É principalmente
utilizada para o aquecimento, mas também pode ser
usada para produzir electricidade. Pode ser produzida
domesticamente e é relativamente fácil de armazenar, mas
queimar biomassa produz emissões de gases com efeito
de estufa e uma exploração intensa pode ameaçar a vida
vegetal e animal. No entanto, transformar resíduos em gás
que possa ser queimado em centrais eléctricas pode ajudar
a reduzir as emissões.
Os biocombustíveis (combustível derivado de plantas) são
actualmente responsáveis por cerca de 1% do consumo de
energia no sector dos transportes da UE. O objectivo da UE
é assegurar que 10% dos combustíveis para o transporte
provêm de energias renováveis, incluindo os biocombustíveis,
até 2020. Os biocombustíveis são particularmente
controversos devido às preocupações existentes de que
terras para a produção alimentar possam ser retiradas para
o cultivo das colheitas necessárias, aumentando o risco de
falta de alimentos nos países em vias de desenvolvimento.
Também existem preocupações sobre o seu impacto nas
florestas mundiais.
A energia eólica (vento) é actualmente responsável por apenas
0,3% do consumo de energia da UE, mas tem crescido a
uma taxa anual de cerca de 30% ao longo da última década.
A UE é um importante consumidor e produtor mundial de
energia eólica, e um líder mundial na criação e tecnologias
de energia eólica. Isto fornece a este sector um potencial
importante para o crescimento e criação de empregos. A
maioria da energia eólica é actualmente produzida “on-shore”
(em terra), dando origem a reclamações sobre o seu impacto
visual, especialmente em áreas onde o turismo é importante
para a economia local. Relativamente pouca energia eólica é
produzida “off-shore” (no mar), mas é provável que aumente
à medida que a tecnologia é aperfeiçoada.
A energia solar é actualmente responsável por apenas
0,04% do consumo de energia da UE a partir de energias
renováveis mas tem aumentado de forma constante. Tem um
potencial de crescimento importante mas continua a ser de
produção mais dispendiosa do que outros tipos de energias
renováveis. Alguns Estados-Membros da UE introduziram
leis sobre o uso de painéis solares em novos edifícios, com
o objectivo de aumentar a procura, o que deverá reduzir o
custo a longo prazo.

Energia nuclear
Alguns defendem que produzir mais energia nuclear é
parte da resposta ao desafio das alterações climáticas,
argumentando que as centrais nucleares no geral produzem
bastante menos emissões de dióxido de carbono que as
centrais eléctricas tradicionais. Sustentam que o aumento da
produção de energia nuclear (assim como a promoção das
energias renováveis) é vital para satisfazer as necessidades
energéticas da Europa enquanto, simultaneamente, reduz as
emissões.
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Uma série de países (incluindo a Finlândia e o Reino Unido)
decidiram recorrer mais à energia nuclear tanto por razões
económicas como ambientais. Argumentam que a energia
nuclear pode ser produzida em segurança e pode contribuir
para reduzir as emissões, e é mais barata que as fontes
alternativas. Alguns vêm-na também como uma forma de
reduzirem a sua dependência da energia importada.
No entanto, outros defendem que aumentar a quota do
nuclear no cabaz energético global iria exigir um investimento
significativo na construção de centrais eléctricas novas e
eficientes, tornando-as seguras e fornecendo os meios para
o tratamento dos resíduos nucleares – e seria necessário
tempo para desenvolver as capacidades necessárias.
Os críticos também levantam sérias questões ao nível da
segurança, saúde e ambiente, alimentadas por acidentes
nucleares como o desastre de Chernobil na Ucrânia, em
1986, e a importante questão sobre o que fazer aos resíduos
nucleares. Também apontam que, embora a energia nuclear
não gere emissões de dióxido de carbono, a construção de
centrais nucleares, a exploração de minas para o urânio
necessário para produzir energia nuclear, etc, fá-lo.
Finalmente, alguns defendem que o urânio necessário para
produzir a energia nuclear irá tornar-se mais escasso à
medida que a procura mundial aumenta e salientam que a
UE importa praticamente todo o seu urânio de países como
a Austrália. Mas outros dizem que os avanços tecnológicos
irão reduzir as quantidades de urânio necessário para
produzir energia nuclear.
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IV. Objectivos da Política dos
Partidos Europeus1
Os excertos citados neste documento foram retirados dos
manifestos eleitorais dos partidos, excepto nos casos em
que se indica outra fonte. Todos os documentos, declarações
e comunicados estiveram à disposição do público em geral
nos sites oficiais dos partidos. O material foi devolvido e
todos os sites foram acedidos entre o dia 2 e o dia 5 de Março
de 2009. Esta secção foi compilada por Stefano Braghiroli
(Universidade de Siena) e Alfredo Zucchi, (Universidade de
Siena), em colaboração com Hermann Schmitt (Universidade
de Mannheim).

repartições”. Segundo esta perspectiva, os conservadores
britânicos também se opõem ao esquema do Cartão Azul
para imigrantes qualificados devido à falta dos “controlos
necessários para garantir que aqueles que contratam
migrantes ilegais são confrontados com isso e que os
migrantes ilegais que são apanhados são enviados de
volta para o seu país de origem”. No que diz respeito a
isto, o deputado do Parlamento Europeu Philip Bradbourn
acrescenta que “deveríamos tratar da onda de imigração
ilegal na UE antes de resolvermos a falta de qualificações”.

IMIGRAÇÃO

FONTE: A política de imigração deverá ser uma questão
a decidir pelos Estados-Membros – e não pela Comissão
Europeia [Comunicado à imprensa], Outubro de 2007.
Disponível
em:
http://www.conservativeeurope.com/
news/426/Immigration-policy-must-be-for-member-states-todecide--not-the-European-Commission.aspx

PARTIDO POPULAR EUROPEU (PPE)
O PPE propõe-se a “lutar contra a migração ilegal, ao nível
da UE, a começar pelas necessidades, pela capacidade e
pelas prioridades estabelecidas por cada Estado-Membro”.
Como consequência, a UE terá de: estabelecer uma política
de regresso de migrantes ilegais justa mas sólida” (de
acordo com a Directiva de Regresso “totalmente apoiada”
pelo PPE); “coordenar os sistemas de regulamentação dos
Estados-Membros, nomeadamente através do Sistema de
Cartão Azul”; e “proteger as costas da UE através da criação
de uma Guarda Costeira Europeia”. No mercado de trabalho,
o PPE propõe-se a “implementar a preferência europeia
em resolver a falta de qualificações nos Estados-Membros
e encorajar a migração no espaço da EU”. [Relevância no
Manifesto: POUCO RELEVANTE]
FONTE: Manifesto do PPE– o PPE, a sua maioria na Europa.
Disponível em: http://dl1.streaming.telenetmedia.be/epp/
manifesto/draft_EPP_European_Elections_2009_Manifesto.
pdf

PARTIDO SOCIALISTA EUROPEU (PSE)
O PSE defende “o estabelecimento de normas comuns
para a imigração legal no espaço da União Europeia” e
“a elaboração de uma Carta Europeia para a Integração
de Imigrantes, baseada na igualdade de direitos e
responsabilidades e no respeito mútuo”. De forma a
coordenar “os esforços europeus para combater a imigração
ilegal” o PSE propõe-se a “fortalecer a cooperação com
outros países” e a introduzir “uma Política Externa Comum
de Controlo de Fronteiras”. Estas acções deverão ser
acompanhadas pelo “desenvolvimento adicional do Sistema
Comum de Asilo Europeu “. [Relevância no Manifesto:
POUCO RELEVANTE]
FONTE: Manifesto do PSE – As Pessoas Primeiro: Uma
Nova Direcção para a Europa. Disponível em http://www.pes.
org/downloads/PES-Manifest_EN.pdf
1

DEMOCRATAS EUROPEUS (Partido
Conservador Britânico e Partido
Democrata Cívico Checo)
2

Os partidos europeus representam organizações de partidos políticos que
operam a um nível transnacional na Europa e que são compostas por partidos
nacionais afiliados. Os grupos parlamentares europeus são frequentemente a
representação formal de um partido político europeu no Parlamento, noutros
casos representam uma coligação política de uma série de partidos europeus
e/ou partidos nacionais e políticos independentes. Assim, em termos de

No que diz respeito aos fluxos de migração legal, os
Conservadores Britânicos mantêm a sua posição de que
“os Estados-Membros deverão preservar a sua liberdade
de estabelecer os seus próprios parâmetros para quem
desejarem que entre e trabalhe nos seus países”. Da mesma
forma, Philip Bradbourn, deputado do Parlamento Europeu,
e Porta-Voz Conservador da Justiça e Assuntos Internos,
declara que até mesmo “os migrantes legais oriundos de
outros Estados-Membros da UE já estão a causar graves
problemas aos serviços sociais, de habitação e outras

afiliação, o nível de equivalência entre as duas entidades é imperfeito. Para
aqueles partidos que aprovaram um manifesto eleitoral, o destaque de uma
determinada área de política no texto foi calculado como o rácio entre o número
de palavras relativas a essa área de política e o número total de palavras no
manifesto. A classificação final ficou definida conforme apresentado abaixo:
0-5%: Irrelevante, 6-10%: Pouco relevante, 11-15%: Muito relevante, 16-20%:
Relevante, 21-25%: Muito relevante.
2

O Partido Conservador Britânico e o Partido Democrata Cívico Checo (ODS)
não estão afiliados a nenhuma federação política europeia. No entanto,
cooperam bilateralmente de forma muito próxima no âmbito da estrutura dos
Democratas Europeus (DE). Ao nível do PE, os Democratas Europeus são
parceiros aliados do Partido Popular Europeu (PPE) e ambos formam um único
grupo parlamentar (PPE-DE).
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O ELDR defende “a introdução de um sistema de “cartão azul”
europeu, gerida por cada Estado-Membro, para garantir uma
imigração económica planeada para benefício dos cidadãos
da UE”. [Relevância no Manifesto: IRRELEVANTE]
FONTE: Manifesto do ELDR – Os 15 principais partidos
liberais europeus para as eleições do PE, Outubro de
2008. Disponível em http://www.eldr.org/pdf/manifeste/eldrmanifeste-electoral-en.pdf

PARTIDO EUROPEU DOS VERDES (PEV)
O PEV opõe-se à “mentalidade limitada de uma “Europa
Fortaleza”” e vê “a imigração como uma oportunidade” e
recomenda “políticas de visão positiva que permitirão que as
pessoas […] venham para aqui de forma legal e eficiente
[…] com direitos iguais e salários iguais, bem como a
oportunidade de ter uma cidadania europeia”. De acordo
com os Verdes “as pessoas que procuram asilo na Europa
merecem ser melhor tratadas”. Assim, os Verdes opõem-se
a “leis repressivas aplicadas a imigrantes sem autorização”
e a uma “legislação desumana ou xenófoba”. Os Verdes
Europeus propõem uma cooperação mais eficiente entre os
países da UE de forma a “combater o tráfico desprezível de
homens, mulheres e crianças”. [Relevância no Manifesto:
POUCO RELEVANTE]
FONTE: O Manifesto do PEV – Um Novo Acordo Verde para
a Europa. Disponível em http://europeangreens.eu/menu/
egp-manifesto/

ESQUERDA EUROPEIA
A Esquerda Europeia “exige um reforço dos direitos dos
imigrantes a trabalharem onde quer que vivam no espaço da
UE – deveria existir uma lei de imigração que se centre nos
interesses dos imigrantes e não nos interesses das empresas
que procuram mão-de-obra barata, o que força milhões de
imigrantes a trabalhar no mercado negro”. Desta forma,
rejeita “quaisquer leis da UE que imponham a expulsão,
nomeadamente a “Directa de Regresso”. Defende igualmente
que “A UE deveria fechar as prisões de detenção”. Para o
bem de uma “UE cosmopolita, a Esquerda Europeia rejeita
o já existente sistema FRONTEX de controlo de fronteiras
e exige a rejeição de todos os planos de implementação
do “Pacto de Imigração e Asilo””. [Relevância no Manifesto:
IRRELEVANTE]
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GRUPO DO PARTIDO EUROPEU
DOS LIBERAIS, DEMOCRATAS E
REFORMISTAS (ELDR)

Partido dos Independentes/Democratas
O PID opõe-se determinantemente a qualquer envolvimento
futuro por parte da UE no que diz respeito à questão da
imigração. De acordo com o deputado do Parlamento
Europeu Nigel Farage, co-presidente do grupo do PID no
Parlamento Europeu, “É precisamente na destruição do
poder principal do estado-nação em aplicar a sua própria
política de imigração que os nossos problemas residem. Esse
poder deveria ser restaurado imediatamente”. No que diz
respeito à imigração legal, o PID mantém que relativamente
“às nações europeias, [...] as nações beneficiam sempre do
grau de imigração certo e que este grau poderá ser mais alto
do que no caso contrário, dada a baixa taxa de natalidade
na Europa”.
FONTE: Entrevista com Nigel Farage e Johannes Blokland,
EUWatch Nº. 4, Dez. 2006/Jan. 2007. Disponível em http://
indemgroup.org/fileadmin/user_upload/groupdocs/euwatch/
euwatch04-dec-jan.pdf

ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS
PARTIDO POPULAR EUROPEU (PPE)
O PPE defende que a UE tem de “manter a liderança
internacional no que diz respeito a alterações climáticas
e promover o diálogo internacional de forma a chegar a
uma decisão sobre um acordo após 2012 no final de 2009,
em Copenhaga.” Internamente, a UE deveria: “progredir
com a implementação do Regime de Comércio Europeu3
– envolvendo o máximo de sectores industriais possível,
mas estabelecendo limiares viáveis de forma a poder evitar
fugas de carbono”; “estabelecer alvos específicos em cada
sector para que os Estados-Membros concedam às energias
renováveis uma parcela de pelo menos 20% do cabaz
energético na UE em 2020;” promovendo a energia nuclear,
“pois pode contribuir para o compromisso de reduzir gases
com efeito de estufa”– desde que “as centrais eléctricas
cumpram as normas de segurança mais elevadas possíveis”.
[Relevância no Manifesto: MUITO RELEVANTE]
FONTE: Manifesto do PPE – o PPE, A sua Maioria na Europa.
Disponível em: http://dl1.streaming.telenetmedia.be/epp/
manifesto/draft_EPP_European_Elections_2009_Manifesto.
pdf

FONTE: Manifesto da Esquerda Europeia – Juntos para
mudar a Europa. Disponível em: www.european-left.org/
english/news/electoral_platform
3

Este tópico é abordado no material informativo na secção “Como poderemos
cumprir os objectivos acordados?”,.
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DEMOCRATAS EUROPEUS (Partido
Conservador Britânico e Partido
Democrata Cívico Checo)
Os Conservadores Checos consideram que o aquecimento
global, e nomeadamente, “a produção excessiva de dióxido
de carbono é um problema grave”. Contudo, “o Parlamento
Europeu está a definir alguns objectivos muito ambiciosos”,
que, de acordo com o ODS, “são muitas vezes inatingíveis”.
De acordo com Miroslav Ouzký DPE, Presidente da Comissão
do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, o
problema deriva de um paradoxo evidente: “Se definirmos
a parcela-alvo de fontes de energia renováveis demasiado
alta, os países membros não serão capazes de concretizar
o objectivo. Se não incluirmos a energia nuclear nas fontes
renováveis, os países com condições geograficamente
favoráveis irão usufruir de uma vantagem óbvia”. Por outras
palavras, “Apesar de todos os aspectos negativos, a energia
nuclear é actualmente a única alternativa real às centrais
termoeléctricas”.
FONTE: Conseguirá a Europa parar as alterações climáticas?
Disponível em http://www.europeanreform.eu/can-europestop-climate-change/

PARTIDO SOCIALISTA EUROPEU (PSE)
O Partido Socialista Europeu defende a implementação
de “um novo acordo global sobre o clima para o período
pós-2012” com o objectivo de conceder “um alvo global
de 30% para as reduções de emissões até 2020”. O PSE
propõe-se a estabelecer “um fórum global de energia e
desenvolvimento” e “a aumentar o apoio da UE aos países
em vias de desenvolvimento para combaterem […] as
alterações climáticas”. O PSE mantém a sua posição ao
afirmar que “os biocombustíveis podem ajudar […] mas isto
não deverá acontecer às custas da produção alimentar”.
De acordo com os socialistas “cabe a cada Estado-Membro
decidir a utilização ou não da energia nuclear. No entanto,
[…] a supervisão das centrais de energia nuclear deverá
ficar a cargo da UE “. [Relevância no Manifesto: POUCO
RELEVANTE]
FONTE: Manifesto do PSE – As Pessoas Primeiro: Uma
Nova Direcção para a Europa. Disponível em http://www.pes.
org/downloads/PES-Manifest_EN.pdf

GRUPO DO PARTIDO EUROPEU
DOS LIBERAIS, DEMOCRATAS E
REFORMISTAS (ELDR)
Na perspectiva dos Liberais “a Europa deverá tornar-se numa
economia de baixo carbono eficiente que lidera o mundo na
conservação, nas energias renováveis e nos instrumentos
de mercado criativos”. Ao mesmo tempo, o ELDR propõe a
“redução dos encargos administrativos” para as empresas
europeias e “incentivos para estimular o investimento em
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técnicas para acentuar uma economia de baixo carbono
forte”. O ELDR quer “integrar a política do clima e das
energias com base no crescimento económico sustentável, e
proteger o ambiente natural”. O ELDR promove “uma reforma
ambiciosa da Política Agrícola Comum […] para direccionar
o financiamento para a investigação sobre as energias
renováveis, incluindo biocombustíveis sustentáveis de nova
geração “. [Relevância no Manifesto: MUITO IMPORTANTE]
FONTE: Manifesto do ELDR – O top 15 dos partidos
liberais europeus para as eleições do PE, Outubro de
2008. Disponível em http://www.eldr.org/pdf/manifeste/eldrmanifeste-electoral-en.pdf

PARTIDO EUROPEU DOS VERDES (PEV)
Os Verdes querem que a Europa desempenhe um papel
de protagonismo “na redução do consumo de energia em
20% até 2020” e propõem que a UE “se comprometa a
realizar reduções de emissões de 40% no mínimo até 2025
e de 90% até 2050”. O PEV defende que “uma combinação
de objectivos ambiciosos e obrigatórios, de incentivos e
investimentos públicos em tecnologias e serviços ecológicos
pode ajudar a criar milhões de empregos verdes na Europa
[…] numa altura de abrandamento económico”. Da mesma
forma, “as energias renováveis deverão estar no centro
da política energética europeia para o século XXI” através
da criação de “uma Comunidade Europeia de Energias
Renováveis (ERENE)”, enquanto que “a energia nuclear não
poderá fazer parte da solução para as alterações climáticas”.
[Relevância no Manifesto: MUITO RELEVANTE]
FONTE: O Manifesto do PEV – Um Novo Acordo Verde para
a Europa. Disponível em: http://europeangreens.eu/menu/
egp-manifesto/

ESQUERDA EUROPEIA (EE)

A Esquerda Europeia, “ao afirmar que as questões climáticas
e sociais estão ligadas entre si, defende o desenvolvimento
de um novo tratado Internacional de acordo com o 4.º
relatório do Grupo Intergovernamental sobre as Alterações
Climáticas e o seguimento do plano de acção 2007-2009 da
UE. Além disso, opõe-se à “redução do Protocolo de Quioto a
um sistema de mercado de quotas de emissão: É necessário
um novo paradigma baseado na cooperação em vez de na
concorrência, a começar pela transferência tecnológica para
os países em vias de desenvolvimento, pelo financiamento
de tecnologias limpas e pelas políticas de adaptação às
alterações climáticas”. [Relevância no Manifesto: POUCO
RELEVANTE]
FONTE: Manifesto da Esquerda Europeia – Juntos para a
Mudança na Europa: Disponível em: www.european-left.org/
english/news/electoral_platform
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PARTIDO DOS INDEPENDENTES/
DEMOCRATAS
De acordo com o PID, a importância das alterações
climáticas provocadas pelo ser humano ainda é um tema
discutível e carece de provas científicas. Nas palavras do
deputado europeu Graham Booth (Partido Independente
do Reino Unido) “devido à dúvida razoável expressa por
muitas dezenas de cientistas reconhecidos (Declaração de
Manhattan, Petição de Oregon, etc.) acerca de toda a teoria
do Aquecimento Global Antropogénico, é chocante que
gastem mais verbas a preparar um projecto científico que
não foi comprovado do que aquelas que se vão gastar na
resolução de problemas conhecidos relacionados com (falta
de) crescimento e o desemprego”.
FONTE: Os objectivos climáticos custam a cada família
cerca de £100 pa. [Comunicado de imprensa], Julho de
2008. Disponível em http://indemgroup.eu/32/browse/4/
news/514/?tx_ttnews[backPid]=39&cHash=5bf171d6bb

A versão original deste documento foi elaborada em inglês. As versões traduzidas podem ter diferenças.
Finalizado a 31-03-2009.
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Acerca de Deliberative Polling®
Deliberative Polling® é um processo de consultoria pública em que os exemplos cientíﬁ cos são sondados tanto antes como depois de ter havido a oportunidade dos assuntos serem seriamente debatidos. O processo foi pela primeira vez desenvolvido pelo
Professor James S. Fishkin em 1988. A sua aplicação a países de todo mundo tem sido em colaboração com o Professor Robert
C. Luskin. Eles conduziram projectos com vários parceiros nos EUA, Inglaterra, Austrália, Canadá, Dinamarca, Itália, Bulgária,
Hungria, China e Irlanda do Norte.
Deliberative Polling® é uma marca comercial de James S. Fishkin. Quaisquer rendimentos da negociação da marca são utilizados para apoiar o Center for Deliberative Democracy, Stanford University.
Mais acerca da Deliberative Polling: http://cdd.stanford.edu

www.europolis-project.eu

