
Trump e o Acordo sobre o clima 
 

Trump acabou de anunciar que os EUA iriam sair do Acordo de Paris sobre o 
clima. 
Precisemos: daqui a quatro anos (o Acordo de Paris impõe este prazo) – no 
momento em que Trump estará a deixar de ser Presidente – os EUA não estarão 
integrados num Acordo que não prevê nenhuma sanção obrigatória.   

Aliás, as grandes empresas norte-americanas – inclusive do sector petrolífero 
– tinham tomado posição a favor deste Acordo, a começar pela Exxon Mobil, que vê 
nele uma oportunidade para desenvolver o mercado de gás natural, extremamente 
abundante no subsolo dos EUA. 

O Secretário de Estado (equivalente a ministro dos Negócios Estrangeiros) 
Rex Tillerson – ex-Director Executivo desta multinacional – já tinha declarado que a 
não-assinatura do Acordo não significava uma diminuição do esforço dos EUA neste 
domínio.  

Portanto, a tomada de posição de Trump visa somente afirmar a posição 
hegemónica dos EUA, e mostrar que estes não admitem que lhe imponham uma 
posição, seja sobre que assunto for. 
 

A situação do emprego e dos aposentados nos EUA 
 

Durante a sua campanha eleitoral, Trump tinha apresentado esta sua posição 
como um meio de defender os empregos nos EUA. O Instituto das Estatísticas do 
Trabalho acaba de publicar novos dados que mostram um recuo da procura de 
emprego em Maio. 

Mas estas estatísticas mostram também que, durante este último ano, a 
população em idade de trabalhar mas não fazendo parte da força-de-trabalho 
(estudantes, aposentados, donas de casa,…) teve um aumento de 500 mil. E, 
sobretudo, num país em que continua a não existir salário mínimo, houve mais 100 
mil trabalhadores que tiveram de recorrer a um segundo emprego, muitas vezes a 
tempo parcial, a juntar ao seu emprego com horário completo. Já há 5% dos 
assalariados que têm pelo menos dois empregos. 

E, em particular no que respeita aos mineiros, o Sistema dos Fundos de 
Pensões deixa sem cobertura milhares dos aposentados deste sector, em virtude dos 
seus antigos patrões terem ido à falência. O Senado e a Câmara dos Deputados estão 
a voltar a discutir, mais uma vez, um Plano para financiar as pensões destes mineiros 
por mais uns anos. 

Esta situação mostra ser bem actual a velha reivindicação do Sindicato dos 
Mineiros dos EUA (UMWA) – adoptada pela Confederação sindical AFL-CIO, no seu 
Congresso de 2009 – de uma Segurança Social única, e não dependente dos patrões 
ou das Seguradoras privadas, nem da boa vontade do Estado.  
É este o único Sistema de Pensões capaz de defender os aposentados da bancarrota 
dos seus antigos patrões. 
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