Eleições ao Parlamento Europeu 2014
Reuniões com as candidaturas
A LPN – Liga para a Protecção da Natureza reuniu com várias das candidaturas ao
Parlamento Europeu, cujas eleições se realizarão no próximo domingo, dia 25 de Maio.
Além de ouvir as propostas das várias listas sobre matérias ambientais, a LPN levou
ainda aos candidatos e candidatas algumas das suas maiores preocupações, como a
Política Agrícola Comum, a Política Comum de Pescas, as Alterações Climáticas ou o
Tratado Transatlântico de Comércio e Investimento. A LPN reuniu com o Partido pelos
Animais e pela Natureza (PAN), com o Movimento Partido da Terra (MPT), com o
Partido Livre (PL), com o Partido Democrático do Atlântico (PDA), com a Coligação
Democrática Unitária (CDU – PCP+PEV), com o Partido Socialista (PS), com o Bloco
de Esquerda (BE), com o Movimento Alternativa Socialista (MAS) e com a Aliança
Portugal (PSD-CDS).
A LPN disponibiliza aos seus sócios um breve resumo de cada uma das reuniões, para
apreciação.
Partido pelos Animais e pela Natureza (PAN)
Na reunião com o cabeça de lista do PAN ao Parlamento Europeu, Orlando Figueiredo,
o partido apoiou a defesa da obrigatoriedade dos estudos de impacto ambiental em meio
marinho, das sementes livres para promover a biodiversidade e a soberania alimentar,
uma política energética de valorização das renováveis, assim como a eliminação dos
apoios da PAC à pecuária intensiva. Revelou ainda a sua preocupação com o Tratado
Transatlântico de Comércio e Investimento e os seus potenciais impactos ambientais e
sociais. O PAN, a ser eleito para o Parlamento Europeu, integrará o grupo político Free
Aliance.
Movimento Partido da Terra (MPT)
A LPN reuniu com o cabeça de lista, António Marinho Pinto. O candidato destacou a
importância de adaptar as políticas agrícolas às realidades locais, destacando a
necessidade de se deixar um território ambientalmente sustentável às gerações futuras,
promovendo uma política consistente, que defenda o planeta daqueles que o exploram

de forma insustentável e contra a natureza. O candidato defendeu que a economia tem
de se sujeitar à regras de ecologia e não o contrário.
Bloco de Esquerda (BE)
A LPN foi recebida pelo 2º candidato do Bloco de Esquerda, João Lavinha. Neste
encontro, a candidatura do Bloco de Esquerda defendeu a promoção de um modelo
económico europeu, baseado em energias renováveis e eficiência energética, com a
descarbonização da economia e redução das emissões de gases com efeito de estufa,
mas recusando recuperar a energia nuclear ou o investimento em métodos de extracção
como o gás de xisto, opções que pioram a situação actual. O BE posiciona-se contra a
mercantilização das sementes (Lei das Sementes) e contra a introdução de OGMs na
agricultura europeia, por considerarem que prejudicam a biodiversidade. Finalmente, o
BE apresentou a sua oposição frontal à mercantilização da água e recursos hídricos.
Partido Livre (PL)
Os candidatos do Livre que reuniram com a LPN foram Carlos Teixeira (3º candidato) e
Palmira Silva (6ª candidata). Na reunião, os candidatos referiram que o partido tem
quatro eixos estratégicos, entre os quais está a Ecologia. O Livre defendeu na reunião a
propostas de uma estratégia europeia para o desenvolvimento sustentável, no qual se
baseie a construção europeia. Assumindo como uma das prioridades a defesa da
biodiversidade, os candidatos referiram a importância de aprofundar a amplitude e força
das Directivas Habitat e Aves, assim como de dar prioridade à investigação no combate
à desertificação. O Livre pretende ainda propor a criação de uma Directiva de
Tributação Energética, promovendo uma reforma fiscal ambiental no contexto da
energia. O Livre integrará o grupo parlamentar europeu dos Verdes.
Coligação Democrática Unitária (CDU, coligação Partido Comunista Português e
Partido Ecologista “Os Verdes”)
A LPN reuniu com a candidata nº 4, Manuela Cunha, do Partido Ecologista “Os
Verdes” e com a candidata nº 20, Susana Silva também do PEV. Nesta reunião a CDU
reafirmou o seu compromisso com um desenvolvimento sustentável, adaptando as
propostas europeias à realidade do país. A CDU defendeu a necessidade de um directiva
eficaz para garantir a utilidade e importância dos estudos de impacto ambiental. A CDU
mostrou-se favorável a todas as medidas que reduzam as emissões de carbono, opondose ao Mercado de Carbono. A CDU defende a promoção da produção local, frisando
que os tratados internacionais de comércio são extremamente lesivos do ambiente.
Aliança Portugal (Coligação Partido Social-Democrata e Partido Popular)
A LPN reuniu com o candidato José Manuel Fernandes, 7º candidato da coligação por
parte do PSD. A candidatura da Aliança Portugal focou as suas propostas
principalmente a nível da obtenção de financiamento da União Europeia, destacando o
aumento de financiamento que conseguiu obter ao nível do Life+, defendendo uma
melhor política de coesão europeia. O candidato afirmou que irá trabalhar na melhor
aplicação dos planos de Desenvolvimento Rural e que irá estar muito atento à aplicação

do Horizonte 2020. Destacou ainda a sua aposta no Tratado Transatlântico de Comércio
e Investimento, afirmando que não deverá ter impactos ambientais nocivos.
Movimento Alternativa Socialista (MAS)
Na reunião com o MAS fomos recebidos pelo 2º candidato, André Pestana. Este novo
partido propõem uma perspectiva holística na abordagem da questão ambiental, focando
em cinco eixos: alterações climáticas, energia e florestas, ordenamento do território,
poluição atmosférica e biodiversidade. O MAS considera que Portugal tem potencial
para explorar os seus recursos energéticos de uma maneira sustentável, destacando as
possibilidades da biomassa, e destacou a necessidade da criação de actividade
económica a nível dos pequenos centros urbanos, reduzindo encargos energéticos com
grandes deslocações.
Partido Democrático do Atlântico (PDA)
A LPN reuniu com o cabeça-de-lista do PDA, Paulo Casaca, que apresentou a ideia de
que será necessário de futuro uma lógica ambiental mundial como forma de
reinvestimento na sociedade. O candidato destacou a sua participação anterior na
Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, destacando a sua preocupação pela
conservação do património natural da Laurissilva, fortemente prejudicado pelo
investimento em vacas de leite nos Açores, assim como as preocupações com o impacto
negativo das prioridades da Política Agrícola Comum sobre o Montado e o Olival
Tradicional. O candidato fez também parte da Comissão de Pescas no passado, tendo-se
batido contra as técnicas de pesca predatórias. Defende um modelo de gestão
descentralizado, com uma pesca sustentável baseada em meios cooperativos e locais.
Pronunciou-se favoravelmente ao Tratado Transatlântico de Comércio e Investimento,
salvaguardando-se a defesa das componentes sociais e ambientais.
Partido Socialista (PS)
A LPN reuniu-se com Carlos Zorrinho (3º candidato) e Pedro Silva Pereira (7º
candidato). Os candidatos destacaram a importância de melhorar as condições para a
implementação da Rede Natura 2000. Relativamente às alterações climáticas, a
candidatura do PS defende que a União Europeia deve dirigir um processo ambicioso de
combate às alterações, reforçando nomeadamente as energias renováveis que, segundo o
partido, são benéficas para o ambiente e, ao mesmo tempo, são investimentos que já
foram feitos e que devem ser rentabilizados. A candidatura destacou a importância dada
à “Economia do Mar”, que deve suportar-se numa Estratégia Europeia para o Mar. A
candidatura destacou ainda que houve no actual governo uma desvalorização das
problemáticas ambientais, nomeadamente com a destruição do ICNB, e que pretendem
reverter essa desvalorização.
Infelizmente, por motivos vários, não nos foi possível reunir com todas as candidaturas,
razão pela qual deixamos aqui as nossas desculpas às mesmas.
Abaixo, as listas e programas eleitorais a votos no próximo dia 25 de Maio:

“Aliança Portugal” (coligação PSD e CDS-PP)
Programa: http://aliancaportugal.pt/ficheiros/anexos/manifesto.pdf
Lista: http://www.aliancaportugal.pt/
Partido Socialista – PS
Programa: http://pseuropeias2014.pt/Assets/documents/ManifestoPSEUROPEIAS2014.pdf
Lista: http://pseuropeias2014.pt/lista
Coligação Democrática Unitária (coligação PCP e PEV)
Programa PCP: http://www.cdu.pt/parlamentoeuropeu2014/declara%C3%A7%C3%A3oprogram%C3%A1tica-do-pcp
Programa
PEV: http://www.osverdes.pt/media/eleicoes/Europeias2014/Manifesto_PEV_Europeias2014.p
df
Lista: http://www.cdu.pt/parlamentoeuropeu2014/candidatos
Bloco de Esquerda – BE
Programa: http://www.bloco.org/media/compromissoeuropeias2014.pdf
Lista: http://www.bloco.org/content/view/2898/75/
Partido da Terra – MPT
Programa: http://mpt2014.eu/programa/
Lista: http://mpt2014.eu/category/candidatos/
Partido pelos Animais e Natureza – PAN
Programa: http://pan.com.pt/images/pdf/programapoliticoeuropeias_web-2.pdf
Lista: http://pan.com.pt/images/pdf/listapaneuropeias.pdf
Movimento Alternativa Socialista – MAS
Programa: http://www.mas.org.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=834:manif
esto-eleitoral-do-mas-movimento-alternativa-socialista&catid=152:europeias&Itemid=614
Lista:
http://www.mas.org.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=840:candidatos-domas&catid=152:europeias&Itemid=614
LIVRE – L
Programa: http://livrept.net/europeias-2014/programa
Lista: http://livrept.net/europeias-2014/lista
Partido Operário de Unidade Socialista – POUS
Programa: https://dl.dropboxusercontent.com/u/83076333/Div_docs/lista%20POUS%20final%2
0.pdf
Lista:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/83076333/Div_docs/lista%20POUS%20final%20.pdf
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses – PCTP/MRPP
Programa: http://www.sairdoeuro.pt/?p=473
Lista: http://www.sairdoeuro.pt/?page_id=217
Partido Nacional Renovador – PNR
Programa: http://www.pnr.pt/eleicoes/europeias/alternativa-nacionalista-programa-pnr-paraeuropeias-2014/

Lista: http://www.pnr.pt/noticias/activismo-pnr/pnr-entregou-lista-de-candidatura-as-eleicoeseuropeias-de-2014/
Partido Democrático do Atlântico – PDA
Programa: http://www.anossaeuropa.com/a-nossa-europa/
Lista: http://www.anossaeuropa.com/quem-somos/
Nova Democracia – PND
Lista (via site da CNE): http://cne.pt/sites/default/files/dl/pe_2014_listas_candidatos.pdf
Portugal Pro-Vida – PPV
Programa: http://portugalprovida.blogspot.pt/2014/04/eleicoes-para-o-parlamento-europeu2014.html
Lista (via site da CNE): http://cne.pt/sites/default/files/dl/pe_2014_listas_candidatos.pdf
Partido Trabalhista Português – PTP
Lista (via site da CNE): http://cne.pt/sites/default/files/dl/pe_2014_listas_candidatos.pdf
Partido Popular Monárquico – PPM
Lista (via site da CNE): http://cne.pt/sites/default/files/dl/pe_2014_listas_candidatos.pdf

