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COMUNICADO 
2007-02-06 

 
Concordamos com o que diz, lamentamos o que fez - Uma Verdade 

Inconveniente 
 

Mas quem é afinal Al Gore? 
Al Gore, depois de dois mandatos como vice-presidente de Bill Clinton, entre 1993 e 
2001, concorreu a presidente dos Estados Unidos e foi derrotado por George W. Bush 
por escassa margem.  
 
Após a derrota nas eleições, Al Gore dedicou-se em exclusivo a uma campanha 
mundial de alerta para o aquecimento global e respectivas consequências para a vida 
humana na Terra, que culminou com o filme ‘Uma Verdade Inconveniente’, visto por 
milhões de espectadores em todo o Mundo.  
 
Autor do filme / documentário ‘Uma Verdade Inconveniente’, nomeado para os 
Óscares de 2007, Al Gore, colocou as alterações climáticas na ordem do dia, 
alertando o mundo para a ameaça do aquecimento global e dos problemas 
ambientais, incentivando a tomada de medidas por todos os países, para que possam 
prevenir e reduzir as emissões dos gases com efeito de estufa.  
 
Que pretendeu Al Gore com “Uma Verdade Inconveniente”?  
A menos que diminuam as emissões de dióxido de carbono e outros gases, o 
aquecimento global causará uma mudança climática irreversível, que acabará com a 
vida como a conhecemos. Esta é a mensagem do filme, que inclui também exemplos 
preocupantes dos efeitos catastróficos do Aquecimento Global, bem como alguns 
conselhos e dicas para um bom desempenho ambiental de todos os cidadão.  
 
Al Gore, com este documentário, teve como objectivo sensibilizar a opinião pública 
para os problemas ambientais e para o fenómeno das alterações climáticas, 
aproveitando para aumentar a pressão sobre os Estados Unidos para a ratificação do 
Protocolo de Quioto que, segundo ele, está longe de surgir no topo das preocupações 
dos Estados Unidos. 
 
‘Uma Verdade Inconveniente’, leva ainda Al Gore à nomeação para o Nobel da Paz 
2007, pelos seus esforços para alertar a opinião pública mundial para os perigos do 
aquecimento global. 
 
Mas será que o prémio Nobel da Paz é justo? Quais foram efectivamente os 
esforços de Al Gore na área do ambiente? 
Durante os dois mandatos de Al Gore como vice-presidente (1993 – 2001), os Estados 
Unidos foram responsáveis por alguns acontecimentos na área do ambiente, 
nomeadamente: 

- A participação nas negociações do Protocolo de Quioto e a sua não ratificação; 
- O uso de pesticidas altamente tóxicos (brometo de metilo), conhecidos por 

destruir a camada do ozono; 
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- O aumento da dependência dos Estados Unidos pelo petróleo proveniente do 
Médio Oriente, quebrando a promessa de não permitir as exportações do 
petróleo do Alasca 

- O enfraquecimento do Endangered Species Act e do Safe Drinking Water Act, 
diminuindo a protecção das espécies e permitindo o aumento dos níveis de 
ferro e arsénio nas águas, respectivamente; 

- A continuidade do subsídio à industria do açúcar na Florida, que contaminou o 
Everglades National Park e desviou grandes quantidades de água necessárias 
para a fauna e flora. 

 
Na altura das negociações do Protocolo de Quioto, Al Gore e Clinton queriam proteger 
os Estados Unidos, garantindo que estes não saíssem prejudicados, mesmo sabendo 
que, para o Protocolo de Quioto era essencial que todos os países desenvolvidos 
estivessem envolvidos. No entanto, Clinton não enviou o Protocolo para o Senado dos 
Estados Unidos para a sua ratificação. Quem falhou afinal? 
 
No que se refere às alterações climáticas, a posição de Al Gore e Clinton foi afirmar 
que uma redução em mais de 5% de gases com efeito de estufa (dióxido de carbono é 
o principal, que na sua maioria provém da queima de combustível fóssil), abaixo dos 
valores de 1990, no período entre 2008 e 2012, prejudicava os Estados Unidos, 
apesar de todos os cientistas credíveis dizerem que é necessária uma redução de 
70% para evitar irreversivelmente as alterações climáticas.  
 
Como pode Al Gore estar a defender arduamente uma causa tão importante, não 
pondo em causa as suas responsabilidades no passado? Será que tem razões 
para pressionar os Estados Unidos?  
 
A Juventude Popular vem por este meio expor a sua posição e alertar para os factos 
reais relativamente ao ex vice-presidente dos EUA Al Gore… 
 
Somos pelos ideais, pela verdade, pela defesa do ambiente, pela redução global dos 
gases com efeito de estufa responsáveis pelo aumento global da temperatura que 
poderá ter consequências catastróficas para a vida na Terra, somos pelo Protocolo de 
Quioto (com algumas revisões realistas)…  
 
Concordamos com a importância do conteúdo da mensagem que está no”Uma 
Verdade Inconveniente”, concordamos com a importância que têm as problemáticas 
do ambiente, mas não concordamos com o formato de atitude imaculada e 
irrepreensível agora assumida por Al Gore e como pressiona os Estados Unidos, não 
concordamos com a ausência de transparência e com o que foi feito na área do 
ambiente entre 1993 e 2001…  
 
Concordamos com o que diz, lamentamos o que fez – Uma Verdade 
Inconveniente 

 
 

A Comissão Política Nacional 
“Direita ao Futuro” 


