
Caro candidato ao Parlamento Europeu,  

Nos próximos 5 anos, os membros do Parlamento Europeu 
irão lidar com um conjunto de políticas europeias que serão 
cruciais e nos levarão por um caminho mais sustentável até 
2020. Os 28 Estados-Membros da Europa devem reduzir a 
sua pegada ecológica de forma a respeitarem os limites dos 
recursos do nosso planeta e tornarem-se economias mais 
inovadoras e eficientes, capazes de garantir a segurança no 
emprego e a prosperidade das gerações futuras.

Só temos um planeta...

Se todos os habitantes do mundo consumissem os recursos 
naturais e gerassem emissões de gases de efeito estufa à 
mesma taxa do europeu médio, seriam necessários 2,8 
planetas para manter o nosso estilo de vida. As alterações 
climáticas, a desflorestação, a escassez de água e a perda de 
inúmeras espécies já está a começar a afectar-nos a todos, 
por todo o mundo, e é precisa uma resposta firme.

... e as pessoas querem protegê-lo.

Uma pesquisa recente mostra que 95% dos cidadãos da UE 
consideram que a protecção do ambiente é importante; e 
81% deles acreditam que a legislação ambiental Europeia 
é necessária para proteger o meio ambiente. No entanto, 
alguns Estados-Membros estão a ameaçar voltar atrás em 
avanços ambientais conseguidos ao longo nos últimos 30 
anos, precisamente a pior forma de responder às crises 
económicas e financeiras. Como candidato ao Parlamento 
Europeu, é preciso que oiça as vozes de seus cidadãos.

Manifesto

2014

 ...está convencida que, para 
garantir um futuro mais 
sustentável e inovador para a 
Europa nos próximos 5 anos, 
o Parlamento Europeu tem de 
apoiar plenamente políticas que: 

 Combatam as alterações climáticas

 Travem a perda de natureza

 Protegam águas limpas e saudáveis

 Ponham fim aos comércios ilegais 
de madeira e vida selvagem

 Certifiquem a agricultura 
sustentável

 Recuperem os stocks de peixes

 Incentivem um consumo mais 
sustentável e saudável

 Promovam uma economia eficiente 
em termos de recursos

 Protejam o meio ambiente para um 
bem-estar global.
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Parlamento europeu 2014-2019    
Criar uma nova europa para o Planeta



está Pronto Para o desafio?? 

Como Membro do próximo Parlamento Europeu pode apoiar 
as políticas comunitárias que:

80% das leis ambientais são decididas a nível comunitário. O Parlamento Europeu 
tem muitas vezes desempenhado um papel fundamental na melhoria dessas leis. A 
recente reforma da Política Comum das Pescas e a proibição da UE sobre o comércio 
ilegal de madeira são uma evidência do poder dos deputados para apoiar legislsção 
ambiciosa para a União Europeia.

CoMbataM alterações 
CliMátiCas

5 milhões de empregos - podem ser gerados através do cumprimento dos 
objectivos climáticos e energéticos da UE até 2020 

• Garantindo que todos os Objetivos 2020 para o clima e energia da EU, já 
definidos, sejam cumpridos e fortalecidos;

• Apoiando um pacote legalmente vinculativo com o objetivo de reduzir as 
emissões de gases de efeito estufa em 55%, aumentar as energias renováveis 
para 45% e reduzir o consumo de energia em 40% até 2030.

3 x mais subsídios - foram gastos em 2011 na Europa com as energias 
poluentes do que em energias renováveis no sector da electricidade

• Acabando com subsídios prejudiciais ao ambiente, por exemplo combustíveis 
fósseis e práticas agrícolas insustentáveis;

• Incentivando os investimentos públicos e privados a apoiarem uma economia 
de baixo carbono a longo prazo e manterem o nosso capital natural.

MudeM Para uMa 
eConoMia efiCiente eM 

terMos de reCursos

inCentiveM uM ConsuMo 
Mais sustentável e 

saudável
1000kcal/dia – é o que comem em média os europeus; 70% mais proteínas 
por dia do que o recomendado para uma dieta saudável.

• Assegurando que a Europa reduz a sua pegada no exterior e garantindo o 
consumo sustentável de alimentos na Europa, apoiando e fortalecendo a nova 
iniciativa política “alimentos sustentáveis” da Comissão Europeia.

traveM a Perda da 
natureza

14.6 milhões de empregos - atualmente prestados pelo sector da 
biodiversidade e serviços do ecossistema na Europa

• Apoiando a implementação plena e efetiva da legislação existente, tais como 
as Directivas Aves e Habitats para cumprir as metas de biodiversidade da UE 
2020; 

• Duplicando os apoios à biodiversidade externa para evitar a perda de 
biodiversidade global em 2020, de acordo com o compromisso dos Estados-
Membros.

Como Membro do Parlamento Europeu pode fazer a diferença!



 ProtejaM as águas 
liMPas e saudáveis

€37.3 mil milhões - será o montante do benefício anual, se todos os 
organismos europeus da água chegarem a um bom estado ecológico até 2015. 

• Certificando-se de que a Política de Água da Europa está bem implementada e 
fortalecida durante a revisão da Directiva-Quadro da Água de 2018;

• Certificando-se que os ecossistemas marinhos dos Estados-Membros alcançam 
um estado ecológico estável até 2020, tal como estabelecido na Directiva-
Quadro da Estratégia do Mar.

ProtejaM o Meio 
aMbiente Para o 

beM-estar a nível 
Mundial

as pessoas mais pobres do mundo são as mais atingidas pelas alterações 
climáticas, pela perda de biodiversidade e serviços do ecossistema dos quais 
dependem como meios de subsistência

• Certificando-se de que a UE cumpre as suas responsabilidades para a realização dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio;

• Que a UE possa ser Campeão da Sustentabilidade Ambiental no quadro do 
Desenvolvimento Sustentável pós-2015

ColoqueM fiM aos CoMérCios 
ilegais de Madeira e vida 

selvageM

usd/10-15 mil milhões e usd/7.8-10 mil milhões por ano - é o valor 
do comércio internacional ilegal de animais selvagens e de madeira, 
respectivamente.

• Verificando se o Regulamento relativo à madeira da UE está a ser devidamente aplicado 
e que, na sua revisão em 2015, as normas sobre o produto sejam extendidas a todos os 
produtos relevantes relacionados com a madeira dirigidos ao mercado da UE;

• Decretando o comércio ilegal de animais selvagens como um crime e assegurar a 
aplicação adequada das leis.

92% dos rios da ue lagos e aquíferos são significativamente afetados pela 
poluição e mudança de habitat devido às atividades agrícolas.

• Assegurando que todas as exigências ambientais da UE estão totalmente 
integradas na política agrícola da Europa, incluindo a estratégia de 
biodiversidade da UE, e directivas-quadro da água e dos pesticidas.

CertifiqueM uMa 
agriCultura 
sustentável

usd/10-23.5 mil milhões - é o custo anual da pesca ilegal, não declarada e não 
regulamentada ao nível global. Isto também faz com que haja uma enorme perda 
de receita para os países e as comunidades costeiras.

• Certificando-se que os Estados-Membros aplicam integralmente as leis de 
pesca de forma eficaz; e acabar com a pesca ilegal como forma de assegurar a 
gestão sustentável a longo prazo das populações de peixes.

reCuPereM os 
stoCks de Peixes



a ue e o aMbiente
95%
dos cidadãos da UE 
consideram que a protecção 
do ambiente é importante

80%
das leis ambientais 
são decididas a nível 
comunitário.

€450 mil milhões
são perdidos todos os 
anos devido à destruição 
da biodiversidade 

573 mil milhões de € 
foram gastos em impor-
tações dos prejudiciais 
combustíveis fósseis para 
a UE em 2011.
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Para mais informações: 

Angela Morgado, Coordenadora 
do Programa da WWF em Portugal: 
amorgado@wwf.panda.org; www.wwf.pt 
Ou 
Tycho Vandermaesen , WWF European 
Policy Office (Bruxelas):
 tvandermaesen@wwf.eu 

www.wwf.eu
twitter.com / WWFEU

Um manifesto detalhado da WWF está disponível na seção “ Eleições da UE “ de wwf.eu.


