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111 O status quo atual é mar-
cado por grandes desafios sem 
precedentes, como a gestão da 
atual crise de saúde pública, as 
ameaças sistemáticas ao Estado 
de Direito por parte de alguns Es-
tados membros, a necessidade 
de reformar a política migrató-
ria, problemas climáticos e um 
ambiente de grande hostilidade 
num Estado vizinho (a Ucrânia), 
revelando-se essencial consolidar 
a legitimidade da União e a for-
ça da sua ação. Para tal, a União 
Europeia, radicada no lema in 
varietate concordia (“unidos na 
diversidade”), deve apoiar-se nos 
seus cidadãos e cada um de nós 
deve intervir, exercendo os seus 
direitos, nas tomadas de decisão 
da UE.

Sendo a cidadania europeia um 
tema que sempre me cativou, du-
rante o primeiro ano do Mestrado 
em Direito Internacional Público 
e Europeu debrucei-me sobre a 
importância da cidadania para 
o reforço da democracia ao nível 
da UE. Para o efeito, analisei de 
forma crítica o feixe de direitos 
de participação política e cívica 
de que gozam todos os cidadãos 
da União e a premente necessida-
de de fortalecer o diálogo entre 
as instituições europeias e os ci-
dadãos de modo a delinear uma 
resposta concertada e credível face 
às futuras adversidades. 

Dar voz aos cidadãos é, aliás, uma 

das grandes prioridades da União, 
como foi várias vezes sublinhado 
por Ursula von der Leyen, e o ob-
jetivo subjacente à Conferência 
sobre o Futuro da Europa, atual-
mente em curso.

Pretendendo construir uma pon-
te entre o universo académico e a 
realidade, integro o Projeto “ECI: 
from A to Z”, financiado pelo pro-
grama Erasmus+ da Comissão e 
coordenado pela Professora Dou-
tora Dulce Lopes. O presente Pro-
jeto conta com a colaboração da 
Universidade de Coimbra (Institu-
to Jurídico da Faculdade de Direito 
e Núcleo de Ensino a Distância da 
UC), da Universidade de Vigo (Es-
panha), da Universidade Alexan-
dru Ioan Cuza de Iaşi (Roménia) 

e da Universidade de Göttingen 
(Alemanha). O Projeto, que teve 
início em janeiro de 2021 e tem 
como língua de trabalho o inglês, 
tem a duração de dois anos e visa 
fomentar a participação cívica dos 
estudantes do ensino superior na 
UE através da iniciativa de cidada-
nia europeia, lançando os alicer-
ces para uma nova geração inter-
ventiva, informada e interessada 
em contribuir para o processo de 
tomada de decisão da União. Para 
o efeito, o Projeto conta, em cada 
ano, com um curso online sobre a 
iniciativa de cidadania europeia, 
diversos eventos de peer learning 
(que visam cultivar o espírito de 
equipa) e, por fim, o Model ECI em 
que será simulado o procedimen-

to da iniciativa de cidadania e no 
âmbito do qual serão formados 
grupos de oito alunos das quatro 
Universidades parceiras, orienta-
dos por diversos tutores. 

Marcado pela ambição de cons-
truir uma “Europa dos cidadãos” 
forte e unida, o Projeto permite 
que os alunos encontrem inte-
resses comuns dentro da sua he-
terogeneidade cultural, envolve 
diversas viagens aos quatros países 
e, sobretudo, promove o tão dese-
jado diálogo entre a União Euro-
peia e cada um dos seus cidadãos, 
cada um de nós.

111 A investigação jurídica 
em torno dos deveres de ação 
climática pode seguir, à partida, 
duas grandes vias: uma dirigida 
a aferir os deveres das entida-
des privadas (sobretudo, das 
empresas) e uma orientada à 
identificação dos deveres das 
entidades públicas (em termos 
genéricos, do Estado). Esta se-
gunda linha de investigação 
tem como finalidade principal 
compreender em que termos a 
ação climática estadual deixa 
de ser opção política, passando 
antes a uma verdadeira obriga-
ção jurídica. Tal diferença é ab-
solutamente fundamental, na 
medida em que dela dependem 
os mecanismos disponíveis para 
reação às decisões do poder pú-
blico. De facto, na parte em que 
constitui uma opção política, a 
ação climática está necessaria-
mente sujeita aos ciclos eleito-
rais e às flutuações partidárias 
e ideológicas que lhes andam 
associadas. Por conseguinte, 
as pretensões dos cidadãos te-
rão de fazer-se valer por via do 
exercício do direito de voto, da 
mobilização social em geral, 
do ativismo em particular e de 
outros mecanismos de pressão 
social. Bem diferente é o enqua-
dramento da ação climática que 
constitui um dever do Estado, 
independentemente dos mo-

dos de formação e expressão 
dessa obrigatoriedade. Neste 
campo, o aparelho público, so-
bretudo quando atua nas vestes 
de Poder Legislativo (desenvol-
vendo a atividade de criação 
do Direito, na Assembleia da 

República e Governo) e de Poder 
Executivo (executando o Direito 
através das estruturas da Ad-
ministração Pública), não pode 
abster-se de agir. A ausência de 
intervenção será juridicamente 
censurável, donde decorre que 

os mecanismos tradicionais de 
garantia da juridicidade pode-
rão ser desencadeados – por 
exemplo, os tribunais, quer na-
cionais quer internacionais, po-
dem julgar os comportamentos 
levados a cabo, existindo real 
possibilidade de condenação 
dos Estados (como, aliás, se tem 
vindo a verificar pelo Mundo 
fora, nos últimos anos), bem 
como poderão ser utilizados 
procedimentos administrati-
vos para pôr em marcha a ação 
necessária e/ou para travar a 
ação atentatória dos objetivos 
climáticos. Fica, desta forma, 
clara a importância da distinção 
e o seu papel no caminho rumo 
à justiça climática. O facto de 
existirem concretas obrigações 
jurídicas (e não meras opções 
políticas) dos Estados em rela-
ção ao combate e adaptação às 
alterações climáticas significa 
que a responsabilização dos 
principais atores com poder 
de transformação social pode-
rá ser mais imediata e eficaz; 
e significa também que a ação 
climática sai, em parte, do jogo 
político-ideológico, passando a 
ser perspetivada como um valor 
comum, de interesse geral. 

Uma União mais unida, uma Europa 
dos cidadãos

A crise climática e o Estado

Num período marcado 
por múltiplos desafios, é 
fundamental reforçar os 
laços já existentes entre a 
União Europeia e os seus 
cidadãos. Neste sentido, 
participo atualmente no 
Projeto “ECI: from A to Z” 
que se debruça sobre um 
instrumento nuclear de par-
ticipação cívica ao nível da 
União: a iniciativa de cidada-
nia europeia. Esta iniciativa 
traduz-se na possibilidade 
de os cidadãos da UE 
impulsionarem a iniciativa 
legislativa da Comissão 
Europeia no âmbito das 
mais diversas áreas como o 
ambiente, a cultura, a eco-
nomia, a política migratória, 
a saúde pública e a proteção 
dos consumidores. 

Neste tempo de aguda 
crise climática, a ciência 
jurídica não pode deixar 
de unir esforços com as 
demais ciências exatas 
e sociais para desbravar 
as rotas que nos levarão 
a um futuro de resiliência 
e equilíbrio ecológico. Os 
instrumentos do Direito 
– tradicionais e reimagi-
nados – desempenharão 
um papel fundamental na 
remodelação das socieda-
des humanas. Os “deveres 
de proteção”, enquanto 
um desses instrumentos, 
merecem a mais atenta 
exploração, na medida em 
que vão buscar alimento às 
ideias de moralidade e de 
comunidade, tão necessá-
rias à transformação social 
que se impõe. 
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