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Caras Deputadas e caros Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Comunista
Portugues,

após leitura atenta da vossa proposta de lei de Bases da Política de Ambiente e Ação
Climática, vimos por este meio pronunciar-nos quanto ao artigo nº 53.

Neste artigo refere-se que a proposta de lei de Bases da Política de Ambiente e Ação
Climática pelo PCP está em concordancia com os acordos multilaterais assinados. No
entanto, na nossa opinião, os acordos multilaterais assinados deveriam ser revistos,
para garantir que são compatíveis com esta lei.

Tomemos, por exemplo, o Tratado da Carta da Energia: este acordo preve mecanismos
de arbitragem de litígios Investidor-Estado (conhecidos pela sigla em ingles ISDS) que
podem ser usados por empresas privadas de combustíveis fósseis, para processar os
Estados, quando estes implementam leis de proteção do clima.

Este e muitos outros aspectos deste obsoleto tratado estão expressos no trabalho de
Yamina Saheb, autora principal dos relatórios do Painel Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas (IPCC) e ex-funcionária do Secretariado do TCE. O seu trabalho
pode ser consultado aqui:

https://www.openexp.eu/sites/default/files/publication/files/202002
12_modernisation_of_the_energy_charter_treaty-presentation-final.pdf

https://www.openexp.eu/publications/modernisation-energy-charter-treaty- global-
tragedy-high-cost-taxpayers

Por considerarmos este ponto muito importante, estamos disponíveis para esclarecer
qualquer questão relacionada com este tema.

Portugal não estará sozinho neste esforço de revisão dos acordos internacionais. Haverá
certamente o apoio de outros países igualmente preocupados com a crise das alterações
climáticas. Apelamos a que Portugal siga o exemplo de França[1] e manifeste
publicamente a sua intenção de sair do Tratado da Carta da Energia.

[1]https://www.investigate-europe.eu/wp-content/uploads/2021/02/Letter-France.pdf

Saudações cidadãs,

Pela TROCA - Plataforma por um Comércio Internacional Justo

Ana Moreno e Luís Pedro Camacho
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