
Caso de alterações
climáticas rejeitado
noTribunalEuropeu

Carlos Dias

Movimento Pessoas pelo
Clima contesta políticas
climáticas da UE Famílias

vão recorrer para o
Tribunal Europeu deJustiça

O Tribunal Geral da União Europeia
TGUE rejeitou o processojudicial do
movimento Pessoas pelo Clima A
decisão foi decepcionante mas não
foi surpreendente sintetizou ao
PÚBLICO Nuno Forner dirigente da
Zero Associação Sistema Terrestre
Sustentável O desfecho do processo
iniciado em Maio de 2018 por dez
famílias provenientes de Portugal
França Itália Alemanha Roménia
Quénia Fiji e a Associação deJovens
Saami da Suécia com a apresentação
uma acção legal contra a União Euro
peia UE naquela instância judicial
vai ter continuidade no Tribunal

Europeu de Justiça TEJ garante o
dirigente daZero
De realçar a posição do Parlamen

to e do Conselho europeus que no
âmbito deste processo solicitaram
ao TGUE em Outubro de 2018 que
rejeitasse o processo judicial apre
sentado pelas dez famílias e osJovens
Saami As duas instituições europeias
argumentaram que os queixosos
não deviam ir a tribunal contestar

as políticas climáticas da UE dado
que não são suficiente e directamen

te afectados por essas políticas
O tribunal geral absteve se de se

envolver com as consequências dos
impactos das alterações climáticas
nos direitos humanos mas reconhe
ceu que cada indivíduo é susceptível
de ser afectado de uma forma ou de

outra O processo foi rejeitado com
base numa interpretação restrita do
requisito legal da existência de uma
preocupação directa e individual

A decisão que restringe os cidadãos
da possibilidade de recorrerem aos
tribunais para defenderem direitos
constitucionalmente reconhecidos e

directamente afectados é historica

mente conhecida lembra Nuno
Forner

Contudo na sua decisão o Tribu
nal Geral daUnião Europeia reconhe
ceu que as alterações climáticas afec
tamtodos os europeus e em diferen
tes níveis É neste sentido que será
apresentado o recurso das dez famí
lias e da Associação deJovens Saami
junto do TEJ Alegam que a meta para
a redução das emissões de gases com
efeito de estufa em pelo menos 40
face aos níveis de 1990 é inadequada
em relação à necessidade real de pre
venir uma crise climática

As dez famílias três são portugue
sas em conjunto com a Associação
de Jovens Saami da Suécia preten
dem recorrer ao TEJ ainda antes de 15
de Julho de 2019 No recurso será
decidido se poderão ser autorizados
a ir a tribunal para defender os seus
direitos concluiu o dirigente da
Zero
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