
Voto de Congratulação N.º 331/XIII/2ª
Pela formação da Aliança Climática dos Estados Unidos e da Coligação “We are Still In”

Depois da decisão unilateral e ideologicamente orientada da presidência dos Estados Unidos da 
América (EUA), liderada por Donald John Trump, de iniciar o processo de saída do Tratado de 
Paris, ocorreu em contraposição uma metamorfose democrática no país operada por cidadãos e 
Estados, visando respeitar e cumprir as resoluções do Acordo Climático Internacional.

Esta iniciativa intitula-se de Aliança Climática dos Estados Unidos e é composta por 13 Estados,
incluindo a Califórnia, líder na revolução energética em tecnologias renováveis, Nova Iorque, o 
centro comercial e financeiro do país, e o Hawaii, que já assinou legislação para ir ao encontro do 
Acordo Climático. A estes Estados, que representam mais de 200 cidades e cerca de 16% das 
emissões totais de CO2 do país (dados de 2014), acresce uma coligação mais extensa, apelidada 
de “We are still In”, composta por empresas como a Apple, a Google, a Amazon e a Tesla, 
empresários, governadores e personalidades da sociedade civil. Bilateralmente, esta iniciativa 
estendeu-se além-fronteiras, contando com o ministério chinês da Ciência e Tecnologia como 
parceiro, numa colaboração sem precedentes, preenchendo assim o vazio político provocado por 
Washington. 

Esta mobilização, que visa cumprir as metas de Paris, demonstra que o papel da comunidade 
científica, do sector empresarial, das Organizações Não Governamentais e de largos milhões de 
cidadãos norte-americanos é uma força viva e dinâmica no país. 

Em suma, realiza-se que a desobediência civil não violenta destes cidadãos, destas empresas, 
desta Aliança e desta Coligação, direcionada a contrariar decisões muitas vezes unilaterais e 
centralizadas, demonstra que é possível caminharmos conjuntamente para um planeta 
sustentável que beneficie todas as espécies que nele habitam. 

Reunida em Plenário, a Assembleia da República congratula o surgimento da Aliança Climática
dos Estados Unidos e da Coligação “We are Still In”, tal como o seu fulcral papel no vínculo destes 
cidadãos, empresas e Estados ao Acordo Climático de Paris.

Assembleia da República, 8 de junho de 2017 
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