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ATA SUMÁRIA 
Grupo de Trabalho para as Alterações Climáticas e o Ambiente, presidido por Anna Pasková, 

Conselho/Chéquia 
17 de dezembro de 2021, das 14.00 às 16.00 

 
 

1. Considerações iniciais da presidente  
 
Após a abertura da reunião pela presidente, esta recorda aos membros que o relatório da segunda 
sessão do 3.º Painel de Cidadãos Europeus está disponível na plataforma, assim como o terceiro 
relatório intercalar sobre a plataforma digital multilingue.  A presidente anuncia igualmente a sua 
intenção e o seu pedido de realizar uma reunião adicional do GT no início de janeiro de 2022, na 
pendência da aprovação dos copresidentes do Conselho Executivo da Conferência. 
 

2. Relatório dos cidadãos do 3.º Painel de cidadãos europeus sobre o ponto da situação 
relativamente aos seus debates 
 
No que diz respeito ao trabalho realizado no âmbito do 3.º Painel de Cidadãos Europeus (Alterações 
climáticas, ambiente/saúde) sobre a questão em apreço, um representante dos cidadãos apresentou 
um relatório sobre os progressos realizados, salientando as reflexões sobre a sobriedade energética e 
a necessidade de reduzir o consumo excessivo, promover as energias renováveis e investir na 
investigação. Referiu-se mais especificamente ao contributo da política agrícola comum para favorecer 
o consumo de qualidade e proteger os habitats naturais. O impacto ecológico dos transportes pode 
ser reduzido favorecendo o transporte ferroviário, reduzindo as vendas de automóveis novos e 
acompanhando os consumidores na reconversão de automóveis.  
O representante dos cidadãos recordou ainda a necessidade de uma política da UE em matéria de 
veículos a hidrogénio e de um imposto sobre o carbono com um sistema bónus-málus. Por último, 
sugeriu que o direito da natureza fosse consagrado na Constituição da UE.  
 
Outro representante dos cidadãos sublinhou as elevadas taxas de poluição associadas à elevada 
procura de energia que é satisfeita pelos combustíveis fósseis. Uma vez que a elevada procura não 
pode ser totalmente substituída por energias renováveis, uma solução possível consiste na redução da 
procura de energia através de regulamentação. É necessário esclarecer se a energia nuclear é uma 
solução, mas tal é questionável, pelo que defendeu preferencialmente um aumento do investimento 
na fusão nuclear. Referiu ainda que as cidades não são construídas de forma sustentável, sendo 
necessário financiamento para transformar e reconstruir infraestruturas sustentáveis, limitando os 
transportes individuais e promovendo transportes públicos sem fins lucrativos para todos. Por último, 
referiu a questão da poluição das águas subterrâneas e a necessidade de restrições adequadas à 
poluição das águas pelas indústrias e grandes instalações agrícolas.  
 
No intercâmbio que se seguiu, foi recordado o contributo da reforma, recentemente adotada, da 
política agrícola comum, em particular a favor da arquitetura ecológica, bem como o seu apoio às 
cadeias de abastecimento curtas, a produtos alimentares seguros e saudáveis e ao bem-estar dos 
animais. Foi igualmente salientada a necessidade de centrar a atenção numa «transição justa» e de 
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estabelecer medidas estruturais de transição, que é uma das ideias mais apoiadas na plataforma digital 
multilingue. Foi levantada a questão dos transportes e a necessidade de alterar os hábitos no sentido 
de utilizar modos de transporte mais respeitadores do ambiente. 
 
 
3. Debate sobre o terceiro relatório intercalar da plataforma digital multilingue 
 

Relativamente ao ponto sobre a apresentação do terceiro relatório intercalar da plataforma digital 

multilingue, os membros formularam as seguintes observações: 

• É necessário prestar mais atenção a uma transição justa; a aplicação deve ser acompanhada 

de uma avaliação de impacto e de medidas de atenuação para criar novos empregos de 

qualidade; os novos “empregos verdes” exigirão acordos coletivos adequados; 

• A importância da educação (incluindo o alargamento das competências da UE neste setor), da 

informação e da concentração nas experiências da vida real para desenvolver soluções; 

• A necessidade de ouvir as exigências dos cidadãos relativamente à legislação da UE, para os 

ajudar a mudar o seu comportamento, assim como de debater as soluções e não os problemas. 

 

Além disso, com base numa sondagem dos participantes, foram abordados quatro temas durante os 

debates: energia, transportes, consumo sustentável e responsável e poluição. O tema da agricultura 

foi adiado para o próximo grupo de trabalho devido a condicionalismos de tempo e será abordado 

juntamente com os restantes temas. 

 

Sugestões apresentadas, com pontos de vista discordantes durante o intercâmbio sobre: 

 

1. Energia:   

• Durante a transição energética da energia proveniente de combustíveis fósseis para as 

energias renováveis, deve ser considerada a energia nuclear;  

• A utilização de energia deve ser reduzida como primeira prioridade; 

• Tirar o maior proveito do potencial da microgeração; 

• Os combustíveis fósseis devem deixar de ser subsidiados: nenhum gás e energia nuclear deve 

ser classificado como investimento ecológico na taxonomia e não deve existir qualquer 

financiamento para infraestruturas de gás no novo pacote relativo ao gás;  

• Ter igualmente em conta o hidrogénio, a geotermia, os biocombustíveis, a necessidade de 

incentivos aos preços e a mobilização de capital de risco;  

• Comparar as vantagens e os custos de todas as fontes de energia para identificar as mais 

eficientes, de modo a permitir que os cidadãos tomem decisões informadas. 

 

2. Transportes: 

• Adequar as frotas de navios de cruzeiro; melhorar a rede ferroviária; incentivar o ciclismo; 

promover a mobilidade partilhada; 

• Garantir a todos uma mobilidade acessível, segura e a preços comportáveis - ter em conta as 

necessidades de mobilidade diferentes e específicas (zonas rurais, grupos de baixos 

rendimentos, pessoas com deficiência, mulheres); partilhar; 

• Limitar o excesso/ consumo excessivo de mobilidade (no setor do turismo). 
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3. Consumo sustentável e responsável: 

• Investir em instalações de armazenamento de energia; 

• Tornar os veículos elétricos e híbridos acessíveis (o sinal de preço continua a ser fundamental 

para os cidadãos); 

• Educar, informar e sensibilizar (aprendizagem ao longo da vida);  

• Utilizar embalagens mais respeitadoras do ambiente e fáceis de reciclar;  

• Responsabilizar os produtores mediante a regulação do que pode ser comercializado e evitar 

transferir a sua responsabilidade para os consumidores/ cidadãos; 

• Apoiar iniciativas e soluções da base para o topo desenvolvidas pelas PME; 

• Considerar todo o ciclo de vida de um produto e promover a economia circular, reconhecer a 

produção local/ da UE e relocalizar a produção na UE; 

• Associar a produção sustentável à agenda «Made in Europe» (Fabricado na Europa); 

implementar contratos públicos ecológicos com parceiros locais. 

 

 

4. Poluição: 

• Os impactos ao longo do ciclo de vida dos produtos devem ser tidos em conta nos requisitos 

de colocação no mercado da UE, o que também é um fator impulsionador para os produtos 

importados e respetivos impactos; 

• Os programas escolares devem abranger campanhas de sensibilização sobre a utilização de 

plásticos e materiais não recicláveis; 

• Reformar a gestão dos resíduos para melhorar a reciclagem, nomeadamente através de sinais 

de preços (custo real); 

• Reconhecer o papel fundamental das florestas na redução dos níveis de CO2; investir na 

reflorestação em grande escala para também purificar o ar; aplicar as normas em matéria de 

poluição 

• Investir em tecnologias para reduzir a poluição das águas subterrâneas e monitorizar os 

produtos químicos mais perigosos; 

• Os comerciantes devem assegurar que os produtos importados respeitam as normas 

ambientais e laborais da UE; 

• Utilizar incentivos fiscais e subsídios para orientar comportamentos poluentes (princípio do 

poluidor pagador), nomeadamente no respeitante aos setores em que esses comportamentos 

não possam ser totalmente evitados, como a agricultura e as pescas; 

• Evitar a externalização internacional de atividades de tratamento e gestão de resíduos. 

 

 
Considerações finais da presidente 
 
A presidente declarou que o tema «Agricultura» será adiado para a próxima reunião do grupo de 
trabalho e abordado com as questões relativas à biodiversidade, à paisagem e à construção, aos 
subsídios e à fiscalidade, assim como à mudança de comportamento e à educação. Manifestou a 
esperança de que a nova estrutura das reuniões tenha conseguido tornar o debate mais dinâmico e 
centrado nos pontos de vista dos cidadãos. 


