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RECOMENDAÇÕES ADOTADAS PELO PAINEL (A APRESENTAR NA SESSÃO 
PLENÁRIA) 
 

Vertente 1: Melhores estilos de vida  
 
Subvertente 1.1 Estilos de vida saudáveis  
 

1. Recomendamos que a UE conceda subsídios à agricultura biológica, incluindo 
incentivos aos pesticidas biológicos, a fim de tornar os produtos biológicos 
economicamente mais acessíveis. Recomendamos ainda que a educação dos 
agricultores para a agricultura biológica e sustentável seja apoiada pela UE e 
que a monocultura deva ser evitada. E que as pequenas explorações 
biológicas, as explorações não intensivas e as que têm cadeias de 
abastecimento curtas sejam apoiadas para se tornarem mais competitivas.  

 
A concessão de subvenções aos produtos biológicos melhoraria a sua 
acessibilidade económica. Devemos ajudar os supermercados com cadeias de 
abastecimento mais curtas e apoiar os pequenos agricultores, dando-lhes a 
oportunidade de venderem os seus produtos. Os consumidores terão, assim, 
acesso a produtos mais frescos. Os produtos não biológicos têm desvantagens 
para a saúde que não se repercutem nos baixos preços a que são vendidos. 
 
 

2. Recomendamos que a inovação na agricultura vertical seja apoiada por 
investimentos da UE. 

 
A agricultura vertical permite-nos poupar espaço no solo que poderia antes ser 
utilizado para a silvicultura. Também não exige pesticidas e permite produzir 
mais alimentos biológicos. Nem é afetada pelas más condições meteorológicas, 
que são cada vez mais comuns devido às alterações climáticas, e permite cadeias 
de abastecimento mais curtas.  
 
 

3. A UE deve estabelecer normas mínimas para a qualidade dos alimentos, bem 
como para a rastreabilidade dos alimentos e a utilização de alimentos sazonais 
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nas cantinas escolares. Por conseguinte, os ingredientes saudáveis para as 
cantinas escolares devem ser subsidiados, a fim de garantir aos alunos 
alimentos a preços acessíveis e de elevada qualidade.  

 
Os hábitos formam-se desde tenra idade e moldam as nossas atitudes em 
relação à saúde, pelo que os bons hábitos devem ser encorajados nas escolas 
para se repercutirem nos alunos e nas suas famílias. Trata-se de uma questão de 
justiça social: todos os cidadãos da UE devem ter direito a uma boa alimentação 
na escola.  
 
 

4. Recomendamos o investimento em novos corredores para bicicletas e na 
melhoria dos já existentes, a fim de tornar a bicicleta segura e atrativa. 
Recomendamos ainda que se assegure e se disponibilize, junto de todos os 
grupos etários e em toda a Europa, a formação sobre as regras de trânsito, 
especialmente sobre bicicletas elétricas e para as pessoas sem carta de 
condução. Os produtores de bicicletas elétricas devem ser obrigados a 
fornecer informações sobre a sua utilização e os seus riscos. Deve ser 
proporcionada proteção jurídica aos ciclistas em caso de acidente com 
veículos (ver regulamento relativo aos veículos). Apoiamos a criação de zonas 
sem carros nas cidades (sem prejudicar as zonas comerciais). De um modo 
geral, recomendamos que se dê prioridade e direitos adicionais aos ciclistas e 
peões sobre os veículos a motor, garantindo simultaneamente a segurança 
rodoviária e a conformidade com as regras de trânsito.  

 
Este aspeto é importante porque a bicicleta traz benefícios para a saúde 
individual e pública, a qualidade do ar, os níveis de ruído, o clima e o tráfego no 
interior das cidades. Os ciclistas e peões devem sentir-se seguros, tendo em 
conta os riscos decorrentes do aumento da utilização de bicicletas elétricas. Os 
corredores para bicicletas são por vezes inexistentes ou de má qualidade.  

 
 

5. Recomendamos que o tema da produção de alimentos faça parte do ensino 
público. Que sejam subsidiados e apoiados, se possível, projetos de criação de 
jardins escolares e urbanos em espaços públicos e privados. A necessidade de 
espaço, água e infraestruturas de apoio deve fazer parte dos quadros de 
planeamento urbano. Por exemplo, os antigos parques de estacionamento 
poderiam ser utilizados para fins de ecologização, jardinagem vertical em 
edifícios, ou poderia criar-se a obrigação de subordinar as licenças de 
construção à inclusão de espaços verdes. Devem ser partilhadas as boas 
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práticas inovadoras em todos os Estados-Membros. 
 

Os projetos de jardinagem promovem a resiliência das cidades e dos habitantes, 
reunindo pessoas de diferentes idades e grupos sociais. Mais espaço verde 
melhora a qualidade de vida, a qualidade do ar, a saúde mental e física e o 
ambiente.  
 
 

Subvertente 1.2 Educação ambiental  
 

 
6. Recomendamos que a UE adote uma diretiva que exija que os programas de 

desenvolvimento urbano cumpram requisitos ambientais específicos, com o 
objetivo de tornar as cidades mais ecológicas. A diretiva deve aplicar-se aos 
edifícios e espaços privados e públicos, e como aos edifícios novos que se 
encontram em construção. Essa diretiva deveria impor normas mínimas para 
garantir que os edifícios e os espaços sejam tão ecológicos quanto possível. 
Neste contexto, «verde» refere-se à utilização de fontes de energia 
renováveis, à redução do consumo de energia, aos baixos níveis de emissões 
de CO2 e à inclusão de plantas nos projetos arquitetónicos. 

 
As cidades mais verdes contribuem ativamente para reduzir os impactos das 
alterações climáticas e das emissões, como o CO2 e o ozono, que afetam 
negativamente a saúde dos cidadãos. O investimento em cidades mais 
ecológicas contribui para o desenvolvimento sustentável das comunidades e 
produz benefícios económicos e sociais a longo prazo. 

 
 

7. Recomendamos que a UE desenvolva, adote e aplique, em conjunto com os 
Estados-Membros, uma carta europeia comum que vise as questões 
ambientais em toda a sua complexidade. A Carta proporcionará um quadro 
para que os Estados-Membros realizem regularmente campanhas de 
informação e formação em todos os canais de comunicação social disponíveis 
e criem um novo portal de informação específico. Estas campanhas devem ser 
realizadas em toda a UE e a todos os níveis, a fim de promover a sensibilização 
ambiental de todos os cidadãos.  

 
A falta de coordenação entre os Estados-Membros está a prejudicar a eficácia 
das campanhas existentes e a travar os esforços para combater o desafio global 
das alterações climáticas. Uma carta comum promoverá sinergias entre os 
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planos de ação dos Estados-Membros, assegurando que os esforços são mais 
eficazes. Além disso, asseguraria a comunicação aos cidadãos de informações 
coerentes e consistentes sobre o impacto das suas ações quotidianas, tais como 
os meios de transporte escolhidos e o tratamento de resíduos. 
 
 

Vertente 2: Proteger o nosso ambiente e a nossa saúde  
 
Subvertente 2.1 Ambiente natural saudável  
 
 

8. Recomendamos um sistema de rotulagem unificado e graduado que mostre 
toda a pegada ecológica de todos os produtos disponíveis adquiridos na UE. 
Os produtos provenientes de países terceiros devem respeitar este sistema de 
rotulagem de forma transparente. O sistema deve basear-se em critérios de 
rotulagem claros sobre os próprios produtos e utilizar, por exemplo, um código 
QR que forneça informações mais pormenorizadas sobre o produto.  

 
Esta informação sobre o ciclo de vida do produto é fundamental para que todos 
os cidadãos da UE, enquanto consumidores, tenham uma palavra a dizer nas 
suas opções de compra e tomem decisões responsáveis para contribuir para a 
proteção do seu ambiente. 
 
 

9. Recomendamos que sejam feitos mais investimentos financeiros para 
explorar novas fontes de energia respeitadoras do ambiente e, até lá, 
investimentos adicionais nas melhores soluções de produção de energia já 
existentes. Recomendamos também que se informe e eduque o público 
europeu sobre fontes de energia específicas com total transparência. 
Recomendamos vivamente que sejam tidos em conta todos os impactos 
ecológicos e sociais do processo de produção de energia para as gerações 
atuais e futuras. 

 
Temos níveis muito elevados de emissões de carbono e de outras substâncias 
tóxicas provenientes da produção de energia que degradam o clima e a 
qualidade do ar. Para estarmos em conformidade com as diretivas europeias e 
as recomendações dos relatórios do PIAC e com os objetivos da COP 26, é 
necessário mais investigação e mais investimento para alcançarmos uma 
produção de energia cujo impacto no clima seja neutro. 
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Subvertente 2.2 Proteger a nossa biodiversidade  
 
 

10. Recomendamos uma redução drástica dos pesticidas químicos e dos 
fertilizantes em todos os tipos de explorações agrícolas, através do controlo 
da aplicação de normas comuns mais exigentes, da aceleração da investigação 
sobre as alternativas naturais e do apoio à adoção das novas soluções, 
incluindo a formação dos agricultores.  

 
Embora se tenham registado progressos em matéria de fertilizantes e pesticidas 
alternativos, a maioria deles ainda não é utilizável pelas grandes explorações 
agrícolas. Por conseguinte, é necessário um esforço mais consistente para gerar 
novas soluções. A investigação deve ser fomentada com o investimento público 
e devem ser aplicadas normas mais exigentes à utilização de pesticidas e 
fertilizantes. Os resultados da investigação devem ser rapidamente divulgados 
à escala da UE. 

 
 

11. Recomendamos o alargamento das áreas protegidas para a conservação da 
biodiversidade (incluindo mamíferos, aves, insetos e plantas) e o reforço do 
Estado de direito no que diz respeito à intervenção humana nessas zonas. As 
áreas protegidas serão consideradas não só como ilhas, mas também como 
um contínuo com zonas urbanas mais verdes, de acordo com as normas 
harmonizadas da UE. 

 
A desflorestação está a impactar fortemente a biodiversidade. Uma das 
principais formas de proteger a biodiversidade terrestre consiste na criação de 
áreas protegidas. No entanto, é difícil manter zonas protegidas perto de cidades 
poluídas ou evitar interferências humanas quando nas áreas circundantes não 
se respeita a natureza.  Temos de tornar as zonas de vida mais ecológicas e 
integradas na natureza circundante. 

 
 

12. Recomendamos que os subsídios genéricos à agricultura sejam reorientados 
principalmente para projetos relacionados com o desenvolvimento da 
agricultura sustentável, incluindo o respeito pela natureza e pelos 
trabalhadores. Os beneficiários devem cumprir normas ambientais claras e ser 
rigorosamente controlados. 
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Consideramos que só a agricultura sustentável deve ser incentivada, o que 
significa redirecionar os fundos agora utilizados em subsídios genéricos. Além 
disso, a eficiência dos fundos utilizados pode ser aumentada dirigindo-os para 
projetos de transformação e soluções inovadoras, e não os limitando aos 
habituais pagamentos anuais. O impacto ecológico das atividades agrícolas e 
dos projetos deve ser escrutinado com maior rigor. Os direitos humanos dos 
trabalhadores também devem ser considerados parte integrante da 
sustentabilidade.  
 

13. Recomendamos que a UE assegure uma concorrência leal para os produtos 
agrícolas respeitadores do ambiente, estabelecendo normas mais rigorosas 
tanto para os produtos da UE como para os importados, assegurando a sua 
rastreabilidade, rotulagem e qualidade. 

 
A menor produtividade dos produtos agrícolas sustentáveis afeta a 
competitividade dos seus preços. Os produtos importados devem cumprir as 
mesmas normas rigorosas no que diz respeito ao impacto ecológico da sua 
produção. Precisamos de autoridades capazes de assegurar a rastreabilidade 
dos produtos agrícolas importados. 

 
 

14. Recomendamos uma reflorestação e florestação rápidas e maciças na UE que 
maximize a utilização dos solos. Deve ser dada especial atenção à 
reflorestação das florestas exploradas ou destruídas e à florestação das zonas 
com solos degradados. Devem ser promovidas novas soluções mais 
responsáveis para uma melhor utilização da madeira, por exemplo, 
substituindo plásticos e outros materiais químicos, garantindo uma maior 
eficiência energética a partir da biomassa e reciclando os produtos da 
madeira. 

 
A reflorestação tem um claro impacto positivo no ambiente e na biodiversidade 
em geral. Ao mesmo tempo que temos de reduzir a madeira para combustão, 
ela é fundamental para os produtos de elevado valor acrescentado, por 
exemplo para substituir os plásticos. 
 
 
Subvertente 2.3 Alimentos seguros e saudáveis 
 
 

15. Recomendamos a eliminação rápida e progressiva de formas não sustentáveis 
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das embalagens de alimentos, incluindo as embalagens de plástico e outros 
materiais não biodegradáveis. Propomos que seja alcançado este objetivo 
através de incentivos financeiros às empresas que passem a recorrer a formas 
de embalagem totalmente biodegradáveis, investindo na investigação de 
alternativas e introduzindo sanções para as empresas que não utilizem 
embalagens biodegradáveis. 

 
Os resíduos de plástico, em especial os microplásticos, são cada vez mais 
abundantes e degradam-se lentamente. O seu consumo prejudica a qualidade 
e a segurança dos alimentos, pondo simultaneamente em perigo a saúde 
humana e animal. A legislação europeia em vigor destinada a reduzir as 
embalagens não biodegradáveis, por outro lado, é insuficiente.  
 

16. Recomendamos que a criação intensiva de animais seja gradualmente 
eliminada, incluindo a eliminação de condições de vida que não respeitam os 
animais. Propomos a introdução de normas comuns para a criação de animais 
(número máximo de animais e espaço adequado ao ar livre, por exemplo) e 
um maior investimento em métodos não intensivos (agricultura extensiva e 
sustentável), dando incentivos financeiros e formação às explorações 
agrícolas para apoiar esta mudança. 

 
A eliminação progressiva da agricultura intensiva reduzirá os níveis de poluição 
ambiental e reforçará a preservação natural. Além disso, a eliminação 
progressiva da criação intensiva de animais reduzirá a quantidade de 
medicamentos necessária para combater as doenças animais e aumentará a 
qualidade dos nossos alimentos. A criação intensiva de animais também não 
respeita o bem-estar dos animais, mas existem formas de agricultura mais 
sustentáveis como as explorações agrícolas extensivas que necessitam de ser 
subsidiadas para ajudar os agricultores a optar por elas. 
 

 

17. Recomendamos controlos reforçados sobre a proibição da utilização 
desnecessária de antibióticos e outros medicamentos para animais nos 
aditivos para a alimentação animal. Temos de o fazer. Propomos que a 
utilização de antibióticos só seja autorizada quando absolutamente necessária 
para proteger a saúde e o bem-estar dos animais, e não de forma preventiva. 
Além disso, é necessário investir mais na investigação de antibióticos mais 
eficientes, desenvolvendo alternativas que assentem na investigação 
existente. 
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A resistência humana aos antibióticos diminui em resultado do consumo de 
alimentos provenientes de animais aos quais foram administrados antibióticos. 
É preciso tempo para criar alternativas adequadas aos antibióticos existentes e 
para garantir que os agricultores estão informados e prontos a utilizá-las. 
Reconhecemos que existem diretivas europeias sobre antibióticos que não 
foram aplicadas da mesma forma em todos os Estados-Membros. As drogas 
animais são utilizadas abusivamente para efeitos de dopagem, pelo que uma 
legislação mais rigorosa nesta matéria aumentará o bem-estar dos animais e 
melhorará a sua qualidade de vida. 
 

18. Recomendamos que a legislação europeia exija declarações sobre a utilização 
de substâncias hormonais e desreguladores endócrinos na produção de 
alimentos: o tipo, a quantidade e a exposição ao produto final utilizado. Todos 
os produtos alimentares que incluam estas substâncias devem ostentar 
rótulos pormenorizados nas respetivas embalagens que prestem essas 
informações e incluam as razões da sua utilização. Temos, ainda, de acelerar a 
investigação sobre os efeitos das substâncias hormonais e dos desreguladores 
endócrinos na saúde humana. 

 
Atualmente, os produtos alimentares carecem de rastreabilidade, em especial 
no que diz respeito às substâncias hormonais e aos desreguladores endócrinos. 
Consideramos que a transparência na produção alimentar é necessária para 
garantir a responsabilização. Os consumidores devem poder conhecer a plena 
composição dos seus alimentos e poder escolher livremente o que comem. 
Consideramos que a investigação sobre o impacto nos seres humanos (e os 
potenciais riscos) do consumo de produtos alimentares com substâncias 
hormonais e desreguladores endócrinos é insuficiente. 

 
 

19. Recomendamos que se desencoraje o consumo de alimentos transformados, 
tributando para esse fim os alimentos não saudáveis e investindo os dinheiros 
assim angariados em alimentos saudáveis. Propomos a introdução de um 
sistema de pontuação à escala europeia baseado nas melhores práticas dos 
Estados-Membros, para rotular os alimentos saudáveis e informar os 
consumidores sobre as suas propriedades em termos de saúde.  

 
Desta forma, os fundos mobilizados podem ser utilizados como recurso para 
desenvolver medidas de sensibilização e campanhas promocionais, dar 
prioridade a alimentos saudáveis na educação e tornar os alimentos não 
saudáveis menos visíveis nos supermercados. Além disso, o investimento em 
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alimentos saudáveis aumenta a saúde geral da população, reduzindo assim a 
despesa pública necessária para resolver os problemas de saúde resultantes de 
uma alimentação pouco saudável. Pensamos que a tributação e os subsídios 
incentivarão a produção de produtos alimentares mais saudáveis por parte das 
empresas. 
 

 

Vertente 3: Reorientar a nossa economia e o nosso consumo 
 
Subvertente 3.1 Regulação da sobreprodução e do consumo excessivo  
 
 

20. Recomendamos que a UE tome mais medidas que permitam aos consumidores 
utilizar os bens durante mais tempo e que promovam essa prática. A UE deve 
combater a obsolescência programada, prolongando o prazo de garantia dos 
produtos e fixando um preço máximo para as peças sobresselentes após esse 
prazo. Todos os Estados-Membros devem introduzir um desagravamento 
fiscal sobre os serviços de reparação, como a Suécia. Os fabricantes devem ser 
obrigados a declarar o tempo de vida esperado dos seus produtos. A UE deve 
divulgar informações sobre a reutilização e a reparação de produtos numa 
plataforma Internet criada para esse efeito e desenvolver ações pedagógicas 
nesse sentido. 

 
A nossa sociedade de eliminação e de utilização única não é sustentável, uma 
vez que gera demasiados resíduos. Com a aplicação das medidas propostas, 
avançaremos para uma sociedade que reutilize, repare e reduza os produtos, e 
diminua assim o consumo excessivo. 
 
 

21. Recomendamos que a UE aplique normas ambientais de fabrico mais rigorosas 
e garanta condições de trabalho justas ao longo de toda a cadeia de produção. 
As normas de produção da UE devem ser mais sustentáveis, harmonizadas em 
todos os Estados-Membros e aplicadas aos produtos importados. Devem 
também incluir-se normas sociais, desde salários que permitam aos 
trabalhadores viver decentemente às boas normas de trabalho nas fábricas. 
Os produtos que não cumpram estas normas devem enfrentar as 
consequências. 

 
É importante estabelecer normas ambientais e sociais de fabrico homogéneas 
na Europa, a fim de garantir que todos os bens oferecidos são produzidos de 
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forma sustentável. Estas medidas são cruciais para reorientar a nossa economia 
e alterar os padrões de produção das empresas. 
 

22. Recomendamos que a UE e os Estados-Membros introduzam medidas para 
limitar a publicidade aos produtos que prejudicam o ambiente. Os produtos 
com baixa sustentabilidade devem ter uma declaração de responsabilidade 
obrigatória em todas as formas de publicidade que demonstre que são 
prejudiciais para o ambiente, devendo a UE proibir a publicidade dos que são 
totalmente insustentáveis. 

 
Se a publicidade promove o consumo, os produtos que prejudicam o ambiente 
não devem ter publicidade. Seremos assim menos tentados a comprar produtos 
nocivos para o ambiente.  

 
 

23. Recomendamos que a UE crie e/ou expanda a infraestrutura de sistemas de 
devolução de depósito para todas as embalagens primárias de vidro, plástico, 
alumínio, etc., de forma homogénea em toda a UE. Sempre que possível, os 
fabricantes devem reutilizar os contentores devolvidos, esterilizando-os, em 
vez de os reciclarem. Para além dos recipientes para alimentos e bebidas, o 
regime deve também incluir outros tipos de garrafas e recipientes, como 
garrafas de champô, por exemplo. 

 
Atualmente, os consumidores deitam fora demasiadas embalagens que poluem 
e destroem os nossos ecossistemas. Os regimes de depósito e devolução ajudam 
a reduzir os resíduos, motivando os cidadãos a devolver as embalagens em vez 
de as descartar. Ampliando estes regimes utilizaremos menos recursos e 
reduziremos a quantidade de resíduos produzidos. 
 
 
Subvertente 3.2 Redução de resíduos 
 
 

24. Recomendamos que seja encorajado um maior respeito das políticas de 
economia circular a nível europeu, visando tanto as empresas como os 
cidadãos, sob a forma de incentivos financeiros para os cumpridores. 

 
Se as empresas de produção reduzirem o seu pessoal, deixarem de pagar 
salários ou encerrarem, muitas pessoas acabarão por ficar desempregadas. 
Dando formação aos desempregados, promoveremos práticas seguras do ponto 
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de vista ambiental e, ao mesmo tempo, reduziremos o desemprego e 
promoveremos a modernização de uma economia diversificada. 

 
 

25. Recomendamos que a UE regule a utilização de embalagens seguras do ponto 
de vista ambiental (ou seja, embalagens feitas a partir de produtos 
biodegradáveis ou recicláveis, ou de produtos mais duradouros, sempre que 
possível) e/ou a utilização de embalagens que ocupem menos espaço e que 
também contenham um código QR com as informações pertinentes para o 
processo de reciclagem e/ou eliminação das embalagens após a sua utilização. 

 
Esta recomendação conduzirá a menos embalagens, menos produção de 
resíduos e, por conseguinte, menos poluição, um ambiente mais limpo e, em 
última análise, uma menor pegada de carbono. Além disso, a carga fiscal sobre 
os produtores será reduzida. 
 
 
Subvertente 3.3 Produtos justos, igualdade de acesso e consumo justo  
 
 

26. Recomendamos à União Europeia que estabeleça um quadro jurídico que 
garanta a todos os consumidores europeus um melhor acesso a produtos 
alimentares locais e de qualidade, a preços acessíveis. 

 
Atualmente a UE não tem uma definição comum do que é um alimento local e 
de qualidade. Esta lacuna tem de ser colmatada.  
A importação de produtos de baixa qualidade tem um impacto negativo direto 
no ambiente. A fim de combater as alterações climáticas, temos de combater 
todas as suas causas, incluindo a importação de produtos de baixa qualidade:  é 
necessário reduzir a distância de transporte e favorecer os produtos sazonais.  
Esta recomendação é promissora, uma vez que também se pode aplicar aos 
produtos não alimentares. 
 
 

27. Recomendamos à União Europeia que incentive com financiamento a 
investigação e o desenvolvimento, a fim de introduzir produtos mais 
sustentáveis e a preços acessíveis no mercado europeu. A União Europeia deve 
organizar consultas com os cidadãos, a todos os níveis de decisão, incluindo 
local, a fim de identificar as suas necessidades em matéria de produtos 
sustentáveis. 
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Consideramos que existe uma falta de investigação sobre produtos sustentáveis 
e que é urgente afetar mais fundos à investigação, a fim de permitir que os 
europeus tenham acesso a produtos sustentáveis a preços mais acessíveis. 
Os cidadãos devem participar no processo de tomada de decisão. A agenda das 
ações de investigação e inovação deve ser definida em conjunto com os 
cidadãos.  
Os cidadãos têm de ser mantidos informados sobre essa agenda e a sua 
evolução.  
 

 
28. Recomendamos à União Europeia que encontre um mecanismo para 

regulamentar os produtos de moda que entram no mercado comum. Este 
mecanismo teria por objetivo incentivar um melhor consumo graças a um 
indicador que garantisse que o produto cumpre os critérios de 
sustentabilidade. 

 
O setor da moda, que está a produzir produtos de baixa qualidade fora das 
fronteiras europeias, não segue normas éticas e não é sustentável. 
Precisamos de encontrar um mecanismo justo que permita consumir melhor. 
No entanto, é importante não aumentar os impostos, que teriam um impacto 
negativo nos consumidores europeus e reduziriam o seu poder de compra. 
O consumidor deve conhecer as condições de fabrico dos produtos que compra 
e saber se cumprem normas de qualidade sustentáveis. 
 
 

Vertente 4: Rumo a uma sociedade sustentável  
 
Subvertente 4.1 Energias renováveis desde já  
 
 

29. Recomendamos que a UE tome medidas para tornar obrigatórios os filtros de 
CO2, especialmente para as centrais a carvão no período de transição 
enquanto continuarmos dependentes da energia convencional. Além disso, 
recomendamos que a UE conceda ajuda financeira aos Estados-Membros que 
não dispõem de recursos financeiros para implementar filtros de CO2. O apoio 
depende do cumprimento das políticas climáticas da UE relacionadas com o 
Acordo de Paris, o Pacto Ecológico e as novas leis climáticas. 
Trata-se de um passo concreto a adotar juntamente com o investimento 
contínuo na investigação da produção de energia segura, para ajudar os 
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Estados-Membros da UE a alcançarem progressivamente os objetivos comuns 
de redução já adotados. 

 
Sabemos que a utilização de combustíveis gera gases com efeito de estufa e que 
os Estados-Membros da UE devem reduzir este tipo de energia para cumprir o 
Acordo de Paris. Uma vez que não podemos travar imediatamente as emissões 
de CO2 e que ainda dependemos do carvão, temos de tomar medidas tanto a 
curto como a longo prazo. 
A redução das emissões de CO2 é do interesse comum de todos os cidadãos, 
dentro e fora dos Estados-Membros, pelo que a UE tem as suas próprias 
responsabilidades enquanto instituição, produzindo recomendações e 
possibilitando soluções para alcançar este objetivo que não poderia ser atingido 
pelos Estados-Membros isolados. 

 
 

30. Recomendamos a redução da criação industrial intensiva de animais para 
reduzir a produção de metano e a poluição da água. Para o efeito, a UE revê a 
sua política agrícola comum para orientar os seus subsídios para uma 
agricultura sustentável e de base local, nomeadamente apoiada por um 
regime de rotulagem que permita aos consumidores reconhecer os produtos 
de carne sustentáveis. Além disso, incentivamos a UE a investir em métodos 
de reutilização dos resíduos provenientes da produção animal e de outras 
indústrias. 

 
A população está a aumentar, o que significa uma maior procura de carne no 
futuro. Por conseguinte, temos de reduzir o consumo de carne. 
Acreditamos que, uma vez que o metano produz gases com efeito de estufa, é 
pela redução da criação de animais que temos de começar. 
Todos sabemos que é necessário consumir menos carne, o que requer que 
reduzamos os efetivos. 
 
 

31. Recomendamos a produção de hidrogénio verde que, conquanto seja 
dispendiosa dado que é preciso produzir 75 % de energia para obter 25 % de 
hidrogénio, é um tipo de energia com vários aspetos positivos. Talvez a melhor 
solução seja a produção de energia sem CO2 enquanto desenvolvemos o 
hidrogénio verde. A energia eólica deve ser utilizada para a produção de 
hidrogénio verde e a UE deve fazer mais investimentos e aumentar a produção 
de energia eólica, bem como armazenar a energia para fins futuros. 
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O hidrogénio verde é flexível, podemos armazená-lo e utilizá-lo quando existir 
procura, porque não implica poluição por CO2. 
 
 

Subvertente 4.2 Apoio à mudança  
 

32. Recomendamos que a UE crie um sistema de coação e recompensa para 
combater a poluição da água, do solo, do ar e as radiações.  Que sejam 
aplicadas coimas aos poluidores, em combinação com o apoio obrigatório de 
uma organização especializada, especificamente criada para ajudar as 
entidades a eliminar a poluição e a recuperar o ecossistema. Esta organização 
especializada deve desempenhar um papel de liderança na prevenção e no 
controlo do nível de poluição. 

 
É importante salientar as responsabilidades dos poluidores e incentivar as 
entidades a reduzirem a poluição com o objetivo de poluição zero. É 
fundamental ter um planeta saudável, uma vez que a saúde do planeta está 
diretamente ligada ao nosso bem-estar e à nossa existência futura. 

 
 

33. Recomendamos à UE que crie um sítio Web/plataforma especial, com 
informações científicas sobre o ambiente revistas por vários peritos, 
regularmente atualizadas e diversificadas, que seja facilmente acessível e 
transparente para todos os cidadãos. Este sítio/plataforma está ligado a um 
fórum onde os cidadãos e os peritos podem interagir. Aconselhamos também 
vivamente o lançamento de uma campanha nos meios de comunicação social 
para promover este sítio Web/plataforma (por exemplo, através de redes 
sociais como o YouTube, o TikTok, o LinkedIn). 

 
Todos os cidadãos devem dispor de fontes de informação independentes 
baseadas em dados científicos para compreender as questões relacionadas com 
as alterações climáticas (as suas consequências e as medidas necessárias para 
as inverter), bem como para fazer face às notícias falsas. A campanha nos meios 
de comunicação social informará as pessoas sobre a existência desta 
plataforma/sítio Web. É igualmente importante que as informações fornecidas 
pelo sítio Web/plataforma sejam compreensíveis para todos e facultem o 
acesso às fontes, caso se pretenda aprofundar o tema. 

 
 

34. Recomendamos que a UE reduza a quantidade de bens importados que não 
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cumprem as normas da UE em termos de pegada ecológica. 
 

Ao fazê-lo, garantimos que os bens importados para a UE têm uma pegada mais 
ecológica. O objetivo é reduzir a poluição mundial. É igualmente importante 
mostrar aos restantes países quais as normas que devem ser cumpridas se 
quiserem exportar para a UE. 

 
 

35. Recomendamos que a UE incentive, promova e facilite o diálogo sobre as 
alterações climáticas entre todos os níveis de decisão, da escala local 
(cidadãos) à mundial (nacional, internacional e intercontinental), a fim de 
responder às preocupações de todas as partes envolvidas. 

 
O diálogo e o consenso são a melhor forma de enfrentar os desafios das 
alterações climáticas: se as partes se compreenderem mutuamente, é mais 
provável que encontrem pontos comuns. 
 
 
Subvertente 4.3 Transportes respeitadores do ambiente  
 
 

36. Recomendamos que a UE apoie financeiramente os Estados-Membros a fim 
de melhorar a conectividade das zonas rurais. Para tal, deverá ser 
desenvolvida uma rede europeia de transportes públicos, com preços 
acessíveis (dando prioridade aos caminhos de ferro) e com incentivos à sua 
utilização. Para o efeito, a conectividade à Internet num prazo curto mas 
realista também deve ser desenvolvida nas zonas rurais. 

 
Esta recomendação justifica-se porque não existe igualdade de acesso aos 
transportes públicos e à conectividade à Internet entre as zonas rurais e 
urbanas. Assim seria reforçado o projeto europeu comum, uma vez que todos 
os cidadãos sentiriam que têm os mesmos direitos. O reforço da rede de 
transportes públicos e da conectividade à Internet levaria a população a mudar-
se para as zonas rurais, o que reduziria a poluição, uma vez que menos pessoas 
viveriam em cidades sobrelotadas. 

 
 

37. Recomendamos a melhoria das infraestruturas de transporte existentes que 
podem estar em desuso ou que ainda podem ser melhoradas do ponto de vista 
ecológico (para implementar comboios elétricos). Este processo deve ser 
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realizado com a intenção de não prejudicar as zonas protegidas do ponto de 
vista ambiental. 

 
A melhoria das infraestruturas existentes evitaria gastar demasiados recursos e 
causar danos a zonas protegidas importantes para a conservação da 
biodiversidade. Dispor de mais infraestruturas ferroviárias provocaria uma 
redução das emissões de CO2 e um aumento da mobilidade da população das 
zonas urbanas para as zonas rurais. 

 
 

38. Recomendamos que a UE promova a aquisição de veículos elétricos que 
cumpram boas normas de duração de vida das baterias. Tal poderia ser feito 
através de incentivos da UE aplicáveis a todos os Estados-Membros e da 
melhoria das infraestruturas elétricas. Ao mesmo tempo, deve-se investir no 
desenvolvimento de outras tecnologias não poluentes, como os 
biocombustíveis e o hidrogénio para os veículos cuja eletrificação é difícil de 
alcançar, como os barcos e os camiões. 

 
Recomendamos que a eletricidade seja a forma mais rápida de reduzir as 
emissões dos veículos, acompanhada de outras fontes de energia, como o 
hidrogénio e os biocombustíveis. Com efeito, a solução mais rápida, económica 
e viável é a eletricidade, seguida dos biocombustíveis. A longo prazo, o 
hidrogénio verde deve desempenhar um papel complementar para abranger 
modos de transporte que não possam ser eletrificados. 
 
 

Vertente 5: Cuidar de todos 
 
Subvertente 5.1 Reforço do sistema de saúde  
 
 

39. Recomendamos que a União Europeia salvaguarde normas de saúde comuns, 
mas também promova salários mínimos dignos, um número máximo de horas 
de trabalho e as mesmas normas de formação, para as mesmas certificações, 
aplicáveis aos profissionais de saúde em toda a União Europeia. 

 
Se não houver normas comuns em matéria de cuidados de saúde, salários 
comuns e formação comum para os trabalhadores do setor da saúde, as 
diferenças entre os Estados-Membros poderão conduzir a situações 
desequilibradas em toda a União Europeia. A normalização dos cuidados de 
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saúde poderia ajudar a dispor de um sistema mais forte, mais eficiente e mais 
resiliente (veja-se o impacto da crise da COVID sobre a estabilidade dos nossos 
sistemas de saúde). Além disso, a normalização dos cuidados de saúde facilitaria 
a partilha de conhecimentos e de informações entre os profissionais de saúde. 

 
 

40. Recomendamos que a União Europeia assegure que os tratamentos em toda 
a UE tenham a mesma qualidade e tenham um custo local justo. Este objetivo 
poderia ser assegurado, por exemplo, graças a um alargamento das 
competências da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) ou à criação de 
uma nova agência europeia de contratação pública especializada, que seria 
competente para negociar e obter preços mais adequados para os 
medicamentos em todos os Estados-Membros. O risco de monopólios da 
indústria farmacêutica deve ser minimizado. 

 
A igualdade de disposições e tratamentos médicos garante a igualdade de 
direitos de todos os cidadãos europeus na UE em matéria de saúde. O 
alargamento das capacidades de aquisição garante melhores acordos em 
matéria de contratos públicos. No entanto, tal não deve conduzir a estruturas 
monopolistas nem a pressões por parte do setor farmacêutico. A gestão da crise 
da COVID tem sido um bom exemplo de gestão colaborativa da saúde em toda 
a União Europeia. 
 
 

41. Recomendamos a criação de uma base de dados europeia de cuidados de 
saúde, na qual seriam disponibilizados registos médicos em caso de 
emergência ou de doença. A participação deve ser facultativa e a proteção dos 
dados pessoais deve ser assegurada. 

 
O acesso aos dados e a sua utilização permitem uma resposta rápida a situações 
de perigo de vida. A pirataria informática ou a utilização abusiva são grandes 
ameaças de um sistema europeu de bases de dados de cuidados de saúde, pelo 
que os dados têm de ser protegidos, enquanto a participação continua a ser 
facultativa e as ameaças relacionadas com a segurança têm, obviamente, de ser 
evitadas. 

 
 

42. Recomendamos que a União Europeia continue a desenvolver e sincronize os 
programas de investigação e inovação no domínio da saúde já existentes, tal 
como acontece no âmbito do atual programa Horizonte Europa. As conclusões 
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e os resultados da investigação académica devem ser disponibilizados 
gratuitamente em todos os Estados-Membros. 

 
A cooperação científica ao nível da UE poderia enriquecer as capacidades e os 
conhecimentos científicos dos investigadores individuais. A partilha de 
conhecimentos pode, por exemplo, conduzir a um diagnóstico precoce e a 
melhores tratamentos para reduzir as doenças graves e mortais em toda a 
Europa. Além disso, promoveria a autossuficiência europeia em termos de 
medicamentos e equipamentos. 

 
 

43. Recomendamos que a União Europeia aumente o seu orçamento dedicado a 
projetos conjuntos de investigação e inovação no domínio da saúde (sem 
cortes orçamentais noutros programas da UE relacionados com a saúde), o que 
reforçaria também as instituições científicas e de investigação europeias em 
geral. 

 
A investigação e os investimentos relacionados com a saúde reforçarão a longo 
prazo a medicina preventiva e reduzirão os custos relacionados com a saúde. 
Um maior financiamento poderia impedir a fuga de cérebros para outros países 
desenvolvidos com orçamentos mais elevados nos setores da I&D e da saúde. 
Este financiamento não deve provir de recursos financeiros já existentes no 
setor da saúde. 
 
 
Subvertente 5.2 Uma compreensão mais ampla da saúde  
 
 

44. Recomendamos que a UE realize uma iniciativa - A semana da saúde -  em 
todos os Estados-Membros e na mesma data, sobre todas as questões de 
saúde, com especial destaque para a saúde mental. Essa iniciativa permitiria 
abordar e promover todos os principais temas relacionados com a saúde 
mental, em conjunto com outras iniciativas já existentes como as da 
organização Mental Health Europe. 

 
Fazemos esta recomendação para que todos os cidadãos europeus se sintam 
aceites e incluídos, especialmente se sofrerem de problemas de saúde mental. 
É ainda necessário melhorar a aceitação e a informação sobre a saúde mental, 
bem como prevenir questões sociais conexas, como a discriminação. Uma vez 
que os problemas de saúde mental aumentaram com a pandemia e são 
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suscetíveis de continuar, esta iniciativa torna-se ainda mais importante.  
 
 

45. Recomendamos que os produtos de higiene feminina deixem de ser tributados 
como produtos de luxo, uma vez que são produtos essenciais. Recomendamos 
também que os produtos contracetivos hormonais utilizados por razões 
médicas, como no caso da fibromialgia e da endometriose, sejam tributados 
como tratamento médico regular. Recomendamos igualmente que a União 
Europeia incentive a harmonização dos tratamentos reprodutivos 
medicamente assistidos para todas as mulheres (solteiras ou casadas) em 
todos os Estados-Membros.  
 
Em alguns países europeus, os produtos de higiene feminina são tributados 
como produtos de luxo, o que é injusto. Certos contracetivos hormonais são 
utilizados para fins médicos, pelo que devem ser tributados em conformidade. 
Uma vez que os tratamentos de reprodução medicamente assistida, como a 
fertilização in vitro e os métodos de congelação dos ovos, têm condições de 
elegibilidade diferentes consoante os Estados-Membros, a União Europeia deve 
envidar esforços para os harmonizar. 
 
 

46. Recomendamos que a União Europeia insista firmemente junto de todos os 
Estados-Membros para que incluam nos seus programas escolares os temas 
da saúde mental e da educação sexual, em função dos programas nacionais. 
Para ajudar os Estados-Membros a adotar essas questões nos programas 
escolares, a União Europeia deve desenvolver e disponibilizar um programa 
normalizado sobre saúde mental e questões sexuais. 

 
É necessário reduzir a discriminação e os tabus no que diz respeito às questões 
de saúde mental. É igualmente necessário evitar a desinformação e as 
abordagens não científicas. Além disso, a educação sexual é fundamental para 
uma vida e uma comunidade saudáveis e evita problemas como a gravidez na 
adolescência. 

 
 

47. Recomendamos que a União Europeia desenvolva um melhor sistema de 
comunicação de todas as suas iniciativas em matéria de saúde mental, 
nomeadamente o Portal de Saúde Pública sobre boas práticas, nos Estados-
Membros e para todos os cidadãos. Os deputados ao Parlamento Europeu 
poderiam fazer o intercâmbio das boas práticas nacionais, a fim de as dar a 



 

Painel 3 Sessão 3 - 21 

Painel de Cidadãos Europeus 3: «As alterações climáticas, o ambiente e a saúde» 

conhecer melhor em todos os Estados-Membros. 
 

Como os cidadãos não estão bem informados sobre as iniciativas da União 
Europeia, a partilha de boas práticas permitir-nos-ia aprender uns com os 
outros. 
 
 
Subvertente 5.3 Igualdade de acesso à saúde para todos  
 
 

48. Recomendamos que a UE estabeleça e promova normas mínimas em matéria 
de saúde dentária de qualidade, incluindo profilaxia, para todos os Estados-
Membros da UE. As crianças, os grupos com baixos rendimentos e outros 
grupos vulneráveis devem beneficiar de cuidados de saúde dentária gratuitos. 
Dentro de 15 a 20 anos, a UE deve garantir que todos tenham acesso a 
cuidados de saúde dentária a preços comportáveis. 

 
Fazemos esta recomendação porque, atualmente, os cuidados de saúde 
dentária não são acessíveis a muitas pessoas que vivem na UE. A falta de 
cuidados de saúde dentária e de profilaxia dentária prejudica a saúde e as 
perspetivas de vida. A UE deve começar por estabelecer uma norma mínima 
para os cuidados de saúde dentária e exigir cuidados de saúde dentária gratuitos 
para as crianças e os grupos com baixos rendimentos. Em última análise, todas 
as pessoas devem ter direito a cuidados de saúde dentária de qualidade. 
 
 

49. Recomendamos que a saúde e os cuidados de saúde sejam incluídos nas 
competências partilhadas entre a UE e os Estados-Membros da UE. A fim de 
incluir esta nova competência partilhada, é necessário alterar o artigo 4.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE). 

 
Fazemos esta recomendação porque, atualmente, a União Europeia não dispõe 
de competências suficientes para legislar em matéria de cuidados de saúde. A 
pandemia de COVID-19 demonstrou a necessidade de uma presença mais forte 
da UE nas políticas de saúde. Esta alteração do Tratado permitirá à UE envidar 
mais esforços para garantir cuidados de saúde a todos os cidadãos da UE e 
produzir regulamentos e decisões vinculativos. 

 
 

50. Recomendamos que a UE disponibilize gratuitamente cursos sobre a prestação 
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de primeiros socorros a todos os cidadãos da UE. A UE poderia considerar a 
possibilidade de tornar esses cursos obrigatórios para os estudantes e nos 
locais de trabalho (tanto no setor público como no setor privado). Estes cursos 
devem também ser práticos, frequentes e adaptados à idade dos alunos. Deve 
também existir um número mínimo de desfibrilhadores disponíveis em locais 
públicos em todos os Estados-Membros da UE. 

 
Fazemos esta recomendação porque muitas pessoas na União Europeia não 
estão preparadas para agir quando alguém precisa de ajuda nem sabem 
ministrar os primeiros socorros. É por esta razão que muitas vidas se perdem. 
Em alguns locais públicos, os desfibrilhadores não estão disponíveis. 

 
 

51. Recomendamos que a União Europeia assegure que os prestadores de 
cuidados de saúde privados não beneficiem injustamente dos fundos públicos 
e não retirem recursos aos sistemas de saúde públicos. A União Europeia deve 
formular recomendações firmes aos Estados-Membros no sentido de 
aumentar o financiamento dos cuidados de saúde públicos. 

 
Fazemos esta recomendação porque a União Europeia e os Estados-Membros 
da União Europeia têm a obrigação de garantir que todos os seus cidadãos 
tenham acesso aos cuidados de saúde. Além disso, um sistema de saúde público 
mais forte significa também que estaremos mais bem preparados para futuras 
pandemias. 
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Anexo: OUTRAS RECOMENDAÇÕES QUE FORAM EXAMINADAS PELO PAINEL E 
NÃO ADOTADAS 
 

Vertente 1: Melhores estilos de vida  
 
Subvertente 1.1 Estilos de vida saudáveis  
 
 
Recomendamos que a UE emita uma recomendação a todos os Estados-
Membros sobre as melhores práticas em matéria de proibição ou restrição da 
publicidade ao álcool e ao tabaco em todas as formas de comunicação social 
para todos os grupos etários, mas com ênfase no público jovem. A UE deve 
assegurar a aplicação da legislação que restringe a venda destes produtos a 
menores. Todos os Estados-Membros devem aplicar legislação, com sanções, 
relativa ao tabagismo em zonas públicas, em especial estabelecimentos de 
ensino, e criar zonas específicas para fumadores. 

 
Os estilos de vida pouco saudáveis não podem aparecer na publicidade e devem 
ser menos visíveis na vida pública. O álcool e o tabaco são algumas das 
substâncias nocivas mais utilizadas, pelo que aplicação das presentes 
recomendações evitaria o seu consumo abusivo.  

 
 

Recomendamos que a UE apoie os Estados-Membros na inclusão de lições 
sobre cozinhar de forma sustentável, saudável e saborosa nos programas 
curriculares nacionais. A UE pode apoiar este processo com a publicação de 
guias de cozinha saudáveis em linha e em papel, e com a respetiva publicidade 
proativa nas redes sociais tradicionais e nas redes sociais, a fim de chegar a um 
público jovem. Devemos também educar os pais para que aprendam qual é a 
melhor forma de utilizar os alimentos para adotar um estilo de vida saudável. 
A investigação neste domínio deve ser estimulada e enriquecedora.  

 
Os cursos de cozinha e nutrição nas escolas melhorariam a saúde dos jovens e 
desencorajariam o consumo de produtos de cadeias de restauração rápida. A 
educação das crianças permite-lhes fazer eco do que aprenderam junto dos pais. 
Além disso, a educação dos pais sobre estilos de vida saudáveis constituiria um 
bom precedente para as crianças.  
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Recomendamos que se intensifique a campanha pública da Comissão Europeia 
«HealthyLifestyle4All» sobre estilos de vida saudáveis e os benefícios da 
atividade social, com exemplos concretos e utilizando uma abordagem 
holística. As campanhas de informação devem ser definidas em função de 
grupos-alvo bem estruturados e devem ser escolhidos meios de comunicação 
adequados para cada um dos grupos-alvo. Além disso, é importante prever 
sistemas de recompensas e incentivos para promover comportamentos 
positivos. As campanhas devem incluir influenciadores, celebridades ou 
autoridades e devem destacar os duplos benefícios desses comportamentos 
tanto para a saúde como para o ambiente e o clima. Recomendamos que 
existam subsídios para o desporto público gratuito em todos os Estados-
Membros. 

 
Ao reduzir os problemas de saúde, os estilos de vida mais saudáveis têm um 
efeito positivo nos sistemas de saúde. A saúde física tem impacto na saúde 
mental e na felicidade. As campanhas atuais não são suficientemente 
conhecidas. Se puderem incluir exemplos de referência e influenciadores sociais 
tornar-se-ão mais eficazes e motivadoras.  
 
 
Recomendamos uma campanha de informação sobre alimentação e nutrição 
saudáveis. A UE deve promover a adoção de impostos mais elevados sobre a 
carne e o açúcar nos Estados-Membros. Deve explorar opções para diferenciar 
alimentos saudáveis e alimentos não saudáveis e colocá-los em diferentes 
escalões de IVA. Recomendamos a colocação de sinais de aviso muito claros 
nos produtos prejudiciais (como os do tabaco). Além disso, recomendamos 
uma pontuação nutricional à escala europeia, com informações pertinentes e 
um código QR para que os consumidores tomem decisões mais informadas. 
Explorar opções para tornar os alimentos saudáveis mais baratos do que os 
produtos isentos de valor nutricional e tornar a produção de alimentos 
saudáveis mais atraente para os agricultores.  

 
Uma alimentação saudável é a base para uma vida saudável. É necessário 
abordar tanto o lado da produção como o dos consumidores. A produção de 
alimentos saudáveis também tem efeitos positivos no ambiente e pode ajudar 
a apoiar os agricultores locais. Se houver mais produção de alimentos saudáveis, 
os preços diminuirão e a procura aumentará. 
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Subvertente 1.2 Educação ambiental  
 
 
Recomendamos que a UE estabeleça um regime de financiamento para 
incentivar a inclusão de um programa de educação ambiental a longo prazo 
nos sistemas nacionais de ensino básico e secundário. Este regime de 
financiamento deve incluir fundos destinados aos pais que necessitem de 
assistência financeira. 

 
Os atuais sistemas educativos não contêm elementos práticos suficientes que 
promovam interações diretas e profundas entre as crianças e o ambiente. Os 
programas existentes, elaborados numa perspetiva de curto prazo, são 
heterogéneos e não conseguem promover a necessária mudança de atitudes. 
Os pais devem ser ajudados para que todas as crianças possam beneficiar do 
programa em pé de igualdade e nenhuma delas seja excluída por razões 
financeiras.  
 
 

Vertente 2: Proteger o nosso ambiente e a nossa saúde  
 
Subvertente 2.1 Ambiente natural saudável  
 
 
Recomendamos que a água passe imediatamente a ter a maior qualidade 
possível em toda a UE. Para poupar água, sugerimos um sistema de 
recompensa baseado na tarifação da água de uma forma que encoraje e 
incentive um menor consumo; por exemplo: 1) através da criação de um 
sistema dinâmico que incentive os consumidores a permanecerem abaixo da 
quantidade média de consumo de água (ou seja, um aumento do consumo de 
água de 10 % aumentará o preço em 11 %) 2) através da criação de um sistema 
de mercado das licenças de emissão para a água poluída pelas empresas 
transformadoras, que é um sistema semelhante ao mercado das licenças de 
carbono já em vigor. 

 
Esta recomendação justifica-se pelo facto de o aumento dos preços constituir 
um incentivo para que todos os utilizadores tomem decisões mais conscientes 
sobre o seu consumo. Tendo em conta as diferentes realidades dos países da 
UE e procurando dispor de um sistema socialmente justo, podemos apoiar as 
populações mais pobres na gestão da água através do coinvestimento em 
infraestruturas e investigação no domínio da água. 
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Vertente 3: Reorientar a nossa economia e o nosso consumo 
 
Subvertente 3.1 Regulação da sobreprodução e do consumo excessivo  
 
 
Recomendamos que a UE aplique coimas às empresas que eliminam produtos 
não vendidos gerados pela sobreprodução. 

 
Em alguns casos, as empresas consideram mais rentável eliminar os produtos 
não vendidos em vez de os reciclar ou reutilizar. Por conseguinte, é importante 
desencorajar o excesso de produção através de coimas, de modo a que esta 
prática deixe de ser rentável para os produtores. 
 
 
Subvertente 3.2 Redução de resíduos 
 
 
O Tribunal recomenda que a UE desenvolva e aplique uma política de gestão 
de resíduos para os agregados familiares/cidadãos centrada na quantidade 
real de resíduos que geram, complementada por medidas necessárias para 
sensibilizar os cidadãos para os benefícios da redução da produção e da 
recolha seletiva de resíduos. Devem igualmente ser aplicadas medidas que 
visem as famílias socialmente desfavorecidas (por exemplo, famílias jovens 
com crianças, idosos, etc.), de acordo com o princípio «ninguém fica para 
trás». 

 
A medida visa desenvolver uma abordagem unificada da gestão dos resíduos 
domésticos, facilita igualmente a proteção do ambiente através da redução dos 
resíduos, estimula ainda mais a economia circular e aumenta a eficiência da 
recolha de resíduos. Aumenta ainda a sensibilização das pessoas e o seu sentido 
de responsabilidade ambiental. 
 
 
Recomendamos que a UE promova a livre concorrência no mercado e 
incentive o setor privado a participar mais ativamente no tratamento dos 
resíduos, incluindo as águas residuais, e nas atividades de reciclagem e de 
sobreciclagem. 

 
Convém que a presente recomendação seja aplicada ao nível da UE, uma vez 
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que complementa a Diretiva-Quadro Resíduos e o Plano de Ação para a 
Economia Circular. Além disso, a aplicação da recomendação fomentará as 
soluções inovadoras e a qualidade da gestão de resíduos, bem como o volume 
de resíduos tratados, uma vez que mais empresas participarão nestas 
atividades. 
 
 
Subvertente 3.3 Produtos justos, igualdade de acesso e consumo justo  
 
 
Recomendamos a deslocalização das indústrias no interior da União Europeia 
para obter produtos justos e de elevada qualidade e dar resposta às questões 
climáticas. 

 
A União Europeia dispõe de um saber-fazer que tem de ser promovido no seu 
próprio mercado. 
Devido à deslocalização de indústrias para fora da UE, nomeadamente a Ásia, 
algumas competências profissionais também são deslocalizadas. Esta 
recomendação implica a formação profissional dos trabalhadores europeus.   
Insistimos na necessidade de evitar a deslocalização entre diferentes Estados-
Membros, a fim de evitar a concorrência desleal. 
O Tribunal observou que a deslocalização maciça das indústrias em todo o 
mundo afeta as indústrias europeias. A produção local conduzirá a uma maior 
saúde dos cidadãos e do ambiente. 
 
 

Vertente 4: Rumo a uma sociedade sustentável  
 
Subvertente 4.3 Transportes respeitadores do ambiente  
 
 
Recomendamos que as grandes cidades sejam objeto de sanções ou recebam 
subsídios em função dos resultados ambientais dos seus transportes públicos 
e da maior ou menor poluição por eles gerada (veículos elétricos, transportes 
públicos ecológicos, peões, incentivo à utilização de bicicletas, etc.). As 
sanções ou subsídios que visam as autoridades locais devem aplicar-se, em 
especial, com base nas alterações introduzidas pelas cidades no transporte 
ecológico, tendo em conta o seu ponto de partida. É a União Europeia, através 
da sua legislação, que deve estabelecer alguns indicadores de desempenho no 
que diz respeito às medidas para redução da poluição. A legislação deve ter 
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em conta a situação inicial de cada cidade.  
 

Recomendamos esta medida porque a poluição que afeta as cidades suscita 
questões de saúde. O desenvolvimento de transportes ecológicos melhoraria a 
vida e a saúde das pessoas e reduziria o efeito de estufa. Os subsídios e as 
sanções são medidas eficazes para promover mudanças e suscitar as adaptações 
necessárias às diferentes situações existentes nas diferentes cidades. 

 
 

Recomendamos que a legislação da UE limite e regule os voos de curta 
distância e os navios de cruzeiro. Devem ser fornecidas alternativas ecológicas 
de transporte às pessoas. Uma dessas alternativas deve ser a normalização 
das vias ferroviárias, a fim de ligar as capitais europeias. Recomendamos 
igualmente que a UE conceda subsídios para alterar o transporte de 
mercadorias, a fim de o tornar mais respeitador do ambiente, como é o 
transporte por comboio e por barco (em viagens de curta distância). 

 
Esta recomendação justifica-se porque os voos de curta distância são 
demasiado frequentes, poluentes e fáceis de substituir. A limitação dos navios 
de cruzeiro reduziria a poluição marítima (um problema ambiental crítico) e o 
impacto negativo nas cidades costeiras. Por conseguinte, precisamos de criar 
alternativas mais baratas do que os transportes mais poluentes. Implementar 
uma mesma largura de via via-férrea melhoraria as ligações ferroviárias entre 
as capitais europeias. 
 
 

Vertente 5: Cuidar de todos 
 
Subvertente 5.2 Uma compreensão mais ampla da saúde  
 
Recomendamos que a União Europeia, em consonância com a sua campanha 
«HealthyLife4All», promova igualmente iniciativas como eventos sociais 
desportivos, atividades desportivas nas escolas, olimpíadas bianuais abertas a 
todos os grupos etários, todos os desportos e exclusivamente para amadores. 
Recomendamos igualmente o desenvolvimento de uma aplicação desportiva 
europeia gratuita para incentivar as atividades desportivas coletivas. Esta 
aplicação deverá ajudar as pessoas a estabelecer contactos entre si através do 
desporto. Recomendamos que iniciativas como estas sejam amplamente 
divulgadas e comunicadas. 
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Para ter uma população europeia mais saudável, a União Europeia deve 
promover o desporto e os estilos de vida saudáveis. Muitas vezes as pessoas não 
conhecem a relação que existe entre o desporto e uma vida saudável. A 
aplicação é importante porque as pessoas são mais facilmente levadas a praticar 
desporto se o fizerem coletivamente. 
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