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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Num encontro tido recentemente na cidade de Brasília, os embaixadores da União Europeia

(UE) e de Portugal no Brasil rejeitaram a possibilidade de o acordo económico UE-Mercosul

contemplar a existência de quaisquer sanções ao Brasil no caso de incumprimento de metas

climáticas e ambientais, sob o fundamento de que o governo do presidente brasileiro Jair

Bolsonaro terá demonstrado “boa vontade” em cooperar, e cuja atitude também teria sido

detetada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros português.

Estas declarações desconsideram completamente o legado desastroso do governo de Jair

Bolsonaro relativamente ao ambiente, bem como a sua evidente e gritante responsabilidade

política pela destruição galopante do ecossistema mais importante do mundo, a Amazónia, que

abrange 5,5 milhões de quilómetros quadrados – uma área bastante mais ampla do que a UE –

e contém um terço de todas as espécies conhecidas de plantas e animais.

Desde o visível aumento dos incêndios florestais e da desflorestação na Amazónia, da

liberalização dos setores da mineração e da agricultura industrial, do asfixiar das ONGs

ambientais, até ao dizimar das comunidades indígenas através da ocupação e expropriação das

suas terras, as políticas tomadas pelo governo de Jair Bolsonaro têm contribuído para um

aprofundar da destruição ambiental e humanitária naquela região.

O Bloco de Esquerda considera, por isso, que o acordo comercial UE-Mercosul terá

necessariamente de colocar a sustentabilidade ambiental, o respeito pelos direitos humanos e a

proteção dos direitos laborais, produtivos e sociais dos povos em primeiro lugar.

Para isso, a UE e os seus Estados-membros devem contemplar seriamente a tomada de

medidas decisivas que defendam a causa climática global, incluindo a imposição de sanções –

proporcionais e equivalentes aos crimes cometidos – ao Brasil, pois não o fazer seria dar carta-

branca ao regime de Bolsonaro para continuar com as suas políticas ecogenocidas e em tudo

contrárias aos compromissos firmados no Acordo de Paris.



Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do

Ministério dos Negócios Estrangeiros, as seguintes perguntas:

Tem o governo conhecimento das declarações dos embaixadores da União Europeia (UE) e

de Portugal no Brasil acima referidas?

1.

Concorda o governo que o acordo económico UE-Mercosul não deve contemplar a existência

de quaisquer sanções ao Brasil no caso de incumprimento de metas ambientais? Se sim, por

que motivos?

2.

Não considera o governo que a ausência de imposição de sanções – proporcionais e

equivalentes aos crimes cometidos – ao Brasil no acordo de comércio livre UE-Mercosul será

uma forma de legitimar e desvalorizar os crimes ambientais perpetrados pelo regime de Jair

Bolsonaro, desde o aumento do desflorestamento na floresta amazónica até aos ataques

recorrentes contra as comunidades indígenas e as suas terras?

3.

Palácio de São Bento, 16 de fevereiro de 2021

Deputado(a)s

ALEXANDRA VIEIRA(BE)
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____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
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