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CRONOLOGIA: ALGUNS MARCOS NO CAMINHO DA POLÍTICA AMBIENTAL DE BARACK OBAMA
Data
4 Novembro, 2008

Acontecimento
Barack Obama é eleito

20 Janeiro, 2009

Obama toma posse como 44.º presidente dos EUA

4 Fevereiro, 2009

Canceladas licenças dadas por Bush para novas explorações de petróleo em áreas naturais do
Utah

5 Fevereiro, 2009

10 Fevereiro, 2009

13 Fevereiro, 2009

Obama pede ao Departamento de Energia para fixar normas de eficiência energética para
equipamentos domésticos
Anunciada revisão de autorizações para explorações offshore de petróleo concedidas por Bush
no final do mandato
Congresso aprova pacote de estímulo à economia, no valor de 787 mil milhões de dólares, que
inclui uma aposta central em energias limpas

externo. O difícil avanço da legislação que
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24 Fevereiro, 2009

Obama discursa no Congresso, apresentando metas de investimento em energias limpas e
defendendo um sistema de tecto e comércio de emissões

política, sobretudo quando estão em causas

Celsius na temperatura média global até ao

3 Março, 2009

Obama anuncia que irá reverter alterações feitas por Bush que enfraqueceriam a legislação de
protecção de espécies ameaçadas

interesses regionais importantes.

final do século. O ano-base de comparação

O objectivo central da lei Waxman-Markey

é 1990, o que significa que os 20 por cento
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Agência de Protecção Ambiental (EPA) propõe regras para inventários de emissões – um passo
para a regulamentação do CO2
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– era o de reduzir as emissões de gases

referência aos níveis de 2005 ficam longe da

Obama apresenta orçamento federal, com investimentos de 150 mil milhões de dólares, em dez
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meta ideal.

níveis de 2005, em 17 por cento até 2020,
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de suportar custos elevados.

internas.

23 Março, 2009

31 Março, 2009

17 Abril, 2009

Proposta de lei Waxman-Markey, apresentada para discussão, pretende reduzir emissões em 83
por cento até 2050, em relação a 2005, através sobretudo de um sistema de cap-and-trade
EPA determina que gases com efeito de estufa conduzem a efeitos sobre a saúde, abrindo a
porta à introdução de limites ao CO2

19 Maio, 2009

Obama anuncia novas normas de eficiência para automóveis a nível nacional, que reduzirão em
30 por cento as suas emissões até 2016

11 Junho, 2009

Governo anuncia que que irá rever autorizações para determinadas explorações de carvão, de
modo a reduzir o seu impacto em montanhas de seis estados

12 Junho, 2009

Obama anuncia a criação de uma taskforce para avaliar medidas na gestão dos oceanos, do
litoral e dos Grandes Lagos

26 Junho, 2009

Lei Waxman-Markey aprovada na Câmara dos Representantes por 219 votos contra 212

8 Julho, 2009

Obama e demais líderes do G8 concordam com redução de 80 por cento nas emissões de CO2
dos países desenvolvidos até 2050

30 Setembro, 2009

3 Novembro, 2009

Proposta de lei Kerry-Boxer é apresentada, com uma meta de redução de emissões de 20 por
cento até 2020
Lei Kerry-Boxer começa a ser discutida em comité do Senado, mas sob boicote dos republicanos

Fonte: NRDC; G8; Congresso dos EUA.
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e 1980, a produção legislativa de ambiente

matérias ambientais. É neste cenário que
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a qualidade do ar, qualidade da água e

des em vingar tanto a nível interno, como
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