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Recomenda ao Governo que não apoie indústrias poluentes no âmbito 

da crise da Covid-19

A pandemia por Covid-19 veio demonstrar que a nossa relação com a natureza é 

insustentável e nos expõe a perigos de saúde e a custos económicos que põem em 

causa a vida como a conhecemos.

As Nações Unidas, em reação à presente pandemia por Covid-19 declararam que “no 

final do dia, a saúde das pessoas e a saúde do planeta estão intimamente 

relacionadas.” 

A Organização das Nações Unidas para o ambiente afirma também que a actividade 

humana alterou todos os cantos do planeta, de terra ao oceano e que, à medida que 

continuamos a invadir incansavelmente a natureza e a degradar os ecossistemas, 

colocamos em risco a saúde humana, salientando que 75% de todas as doenças 

infecciosas emergentes são zoonóticas, ou seja, vírus originários da transferência de 

animais para humanos.

A perda de habitats e da biodiversidade tem acelerado a emergência das doenças 

zoonóticas. As alterações climáticas, por conduzirem a uma perda da biodiversidade 

dão também o seu contributo indirecto.

Tendo por base este quadro as Nações Unidas defendem ambição por parte dos 

Estados, a partir de 2020, na preservação da biodiversidade e na construção de 



pacotes de recuperação económica pós pandemia centrados nos investimentos verdes 

como as energias renováveis, eficiência energética, requisitos ambientais nas compras 

públicas, transportes públicos e investimentos e políticas guiados pelos princípios de 

produção e consumo sustentáveis, concluindo que as acções de protecção da natureza 

e da biodiversidade e um claro compromisso com a transição para uma economia 

neutra em carbono, com a criação de empregos “verdes” são a chave para um futuro 

resiliente e sustentável.

O cumprimento do Acordo de Paris, do Pacto Ecológico Europeu e dos Objectivos para 

o desenvolvimento sustentável exigem que paremos de apoiar indústrias poluentes, 

sob pena de comprometermos o nosso futuro.

Pelo contrário, o Estado deve basear todas as acções e investimentos no conceito da 

criação de uma economia sustentável, apostando nas energias renováveis e na 

eficiência energética, na ferrovia, na quantidade e qualidade dos transportes 

colectivos, na prevenção de incêndios, no fomento de um turismo sustentável, no 

aumento da durabilidade e sustentabilidade dos produtos, no incremento de 

embalagens reutilizáveis, na educação para a sustentabilidade, na defesa de um 

comércio internacional justo e sustentável, entre outras apostas. Deverá, também, 

garantir que apenas apoia empresas tendo em conta critérios de sustentabilidade, que 

incentiva a banca a utilizar esses mesmos critérios no financiamento à economia e que 

dá o exemplo através da implementação de um programa de compras públicas 

sustentáveis.

No âmbito das linhas de financiamento de apoio à economia devido ao impacto da 

actual pandemia, o Governo previu o financiamento de actividades como a extração de 

petróleo e gás natural, a extração de urânio, o fabrico de produtos petrolíferos 

refinados e o fabrico de carvão. 

No âmbito do Orçamento do Estado para 2020, a ser brevemente objecto de revisão, 

existe ainda uma verba superior a 500 milhões de euros destinada à isenção de 

impostos sobre os produtos petrolíferos, subsídio perverso que urge terminar, de 

acordo com as recomendações da OCDE e das Nações Unidas.



Nestes termos, a Assembleia da República, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da 

Constituição, por intermédio do presente Projecto de Resolução, recomenda ao 

Governo que:

Não conceda apoios, seja sob a forma de subsídios, de isenções ou incentivos fiscais ou 

sob a forma de empréstimos directos ou através de garantia do Estado, a indústrias 

poluentes, que utilizem combustíveis fósseis ou que emitam poluentes gasosos, 

líquidos e/ou sólidos.

Palácio de São Bento, 11 de Maio de 2020.

As deputadas e o deputado,

André Silva

Bebiana Cunha

Cristina Rodrigues

Inês de Sousa Real


