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ATA SUMÁRIA 
Grupo de Trabalho sobre as alterações climáticas e o ambiente, presidido por Anna Pasková, 

Conselho/República Checa  
21 de janeiro de 2021, das 16.00 às 18.00 (híbrida) 

 
1. Considerações iniciais da presidente 
 
A presidente deu início à reunião referindo que a ata sumária da primeira reunião do grupo de 

trabalho fora adotada e já devia estar disponível em linha. Em 11 de março de 2022, o grupo de 

trabalho reunir-se-á para debater mais especificamente a forma de traduzir as recomendações em 

propostas. Em 25 de março de 2022, as propostas serão novamente debatidas no grupo de trabalho, 

podendo prever-se uma reunião adicional no futuro.  

O primeiro ponto da ordem do dia são os relatórios dos cidadãos dos painéis de cidadãos europeus e 

nacionais, seguidos de quatro debates por domínios, nomeadamente sobre 1) a agricultura, a 

produção alimentar e a biodiversidade; 2) a energia, os transportes e as alterações climáticas; 3) 

consumo e produção sustentáveis; 4) informação, sensibilização, diálogo. 

 

2. Relatório dos cidadãos – painel de cidadãos europeus e painéis nacionais de cidadãos   

Representante do Painel de Cidadãos Europeus (PCE): 

Das 64 propostas elaboradas em Natolin, 51 foram selecionadas com o apoio de mais de 70 % dos 

membros, 34 dessas propostas dizem respeito às alterações climáticas e ao ambiente.  

No que concerne a energia, os sistemas elétricos devem ser otimizados através da inclusão obrigatória 

de filtros de CO2 nas centrais elétricas a carvão existentes, e deve tirar-se o máximo partido da 

sobreprodução decorrente da produção de combustíveis ecológicos, como o hidrogénio e os 

biocombustíveis.  

É necessário encontrar formas de reduzir o consumo de energia e de motivar as pessoas a consumir 

menos energia, designadamente através de um sistema de bónus para a poupança de energia. 

Importa igualmente afetar fundos à investigação para o desenvolvimento de novas formas de 

produção de energia verde. Em matéria de transportes, os cidadãos recomendaram normalizar o 

sistema ferroviário da UE, ligar as zonas rurais e fazer com que os transportes públicos sejam acessíveis 

e seguros para todos, assim como realizar a transição da mobilidade pessoal para a mobilidade 

partilhada. Em matéria de consumo sustentável e responsável, devem aplicar-se restrições à 

publicidade de produtos nocivos para o ambiente, proibir embalagens não sustentáveis e apoiar a 

utilização de produtos que possam ser facilmente reintegrados na economia circular como  

matérias-primas. 
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No que se refere à agricultura, importa promover e apoiar a agricultura biológica e regional, alterar os 

critérios de subvenção, reduzir a utilização de pesticidas, evitar a monocultura e a criação de animais 

em massa para reequilibrar o ecossistema. Deve-se também promover o desenvolvimento da 

agricultura vertical para obter mais zonas protegidas, formar e apoiar os agricultores na aplicação de 

métodos agrícolas respeitadores do ambiente e investir em esforços de reflorestação.  

Representante do painel nacional francês: 

As recomendações centraram-se nas restrições energéticas. É necessário consumir menos, evitando 

a utilização de quantidades excessivas de eletricidade e apoiando a afetação de fundos de investigação 

para a inovação. O transporte ferroviário deve estar disponível em toda a União. É importante 

desenvolver o mercado do hidrogénio verde e harmonizar os impostos e os subsídios para os meios 

de transporte – os bilhetes de avião não devem ser menos dispendiosos do que os bilhetes de 

comboio. A política agrícola comum (PAC) deve favorecer a qualidade dos produtos e desenvolver 

boas práticas, melhorando simultaneamente a proteção das zonas naturais e dos ecossistemas. É 

ainda necessário «deslocalizar» os sistemas de produção para cadeias de produção locais curtas, a fim 

de melhorar a proteção dos ecossistemas naturais e criar zonas de proteção nas zonas urbanas e 

rurais. Além disso, importa aplicar um imposto sobre o carbono que puna aqueles que cometem 

abusos através do «branqueamento ecológico».  

Representante do painel nacional alemão: 

As recomendações do primeiro fórum nacional oficial de cidadãos, realizado em Berlim, na Alemanha, 

sublinharam a necessidade de um regulamento sobre a vida útil garantida dos produtos, ou seja, a 

introdução de uma garantia legal para uma vida útil garantida específica do produto, o mais longa 

possível, para os produtos fabricados e vendidos na UE e a criação de transparência para os 

consumidores. Além disso, devem aplicar-se direitos de importação climáticos, que serão o 

equivalente monetário dos danos causados ao clima, com a introdução de um sistema de pontos de 

sustentabilidade para determinados produtos. 

Representante do painel nacional dos Países Baixos: 

68 % dos cidadãos neerlandeses consideram que a UE deve assumir um papel de liderança na luta 

contra as alterações climáticas e que a UE deve desenvolver uma visão clara do futuro. Consideram, 

além disso, que os cidadãos devem adaptar o seu próprio comportamento para concretizar a 

mudança. Em vez de entrarem num jogo de culpabilização, os países devem procurar celebrar acordos, 

trocar conhecimentos e criar soluções em conjunto. É necessário um sistema melhor, mais justo e 

simples de redução das emissões de CO2. A comunicação sobre os desafios das alterações climáticas 

deve ser mais clara e mais positiva, referindo também as oportunidades. Os dirigentes devem 

igualmente dar o exemplo, designadamente através de menos viagens aéreas e mais reuniões à 

distância. 

 

3. Debate agrupado por temas  

1) Agricultura, produção alimentar e biodiversidade 

- Devem ser criadas novas áreas protegidas para as espécies em risco de extinção. 

- Os processos de produção de carne, como a criação em massa de bovinos para consumo, devem 

ser mais regulamentados e a sua utilização possivelmente reduzida. 

- Alguns membros argumentaram que é necessário abordar o problema da agricultura intensiva; 

outros consideraram que, para efeitos legislativos, o termo «agricultura intensiva» deveria ser 
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definido de forma cuidadosa e precisa, ao que alguns responderam que este aspeto é abrangido 

na Estratégia do Prado ao Prato da UE. 

- Deve evitar-se a utilização excessiva de pesticidas através da agricultura intensiva e utilizar 

medicamentos apenas para tratar animais doentes e não como método preventivo, com vista a 

evitar o desenvolvimento de bactérias resistentes.  

- É necessário rever a política agrícola comum (PAC), a fim de assegurar que os subsídios promovam 

os métodos de agricultura biológica. Outros argumentaram que a reforma da PAC foi decidida até 

2027 e que já apoiava a agricultura biológica. Os aspetos ligados à segurança alimentar também 

devem ser tidos em consideração.  

- Existe a necessidade de um novo modelo económico na Europa para distribuir os recursos de 

forma mais equitativa, não necessariamente centrado no aumento da produção. A transição 

sustentável não deve ser feita em detrimento dos mais vulneráveis, pelo que é necessário dar 

prioridade às medidas destinadas às pessoas em situação de pobreza energética.  

- Deve demonstrar-se que é através do diálogo que podemos transformar a nossa sociedade. 

Importa assegurar que o orçamento da UE seja utilizado para fazer contribuições sociais para uma 

sociedade mais respeitadora do clima através de fundos sociais, repartidos a nível nacional e 

regional, num diálogo conjunto para alcançar um consenso. 

- A UE deve ser particularmente cuidadosa nos seus acordos comerciais no que respeita aos 

impactos ambientais consequentes. São necessários planos estratégicos a nível nacional para 

garantir a proteção da biodiversidade e a segurança alimentar.  

- Os ambientes naturais dos Estados-Membros são diversificados, pelo que é importante ter em 

conta o contexto de cada região.  

- Alguns cidadãos consideraram que o seu papel consiste sobretudo na descrição dos resultados 

desejáveis, ao passo que os políticos são responsáveis pela conceção das soluções concretas e do 

financiamento necessário para a sua execução.  

 

2) Energia, transportes e alterações climáticas 

- É necessário dispor de um cabaz energético à altura das nossas ambições ambientais, assim como 

apoiar o investimento e a investigação. É necessário tempo para reduzir as emissões e aumentar 

as energias renováveis, pelo que continua a ser necessário recorrer a fontes de energia 

alternativas, com baixas emissões, para substituir formas de energia mais poluentes, como o 

carvão.  

- O hidrogénio verde é um exemplo, apesar de exigir níveis de investimento muito elevados devido 

à energia necessária para o criar. No entanto, continua a ser crucial eliminar a utilização de 

combustíveis fósseis e promover os veículos elétricos.  

- No que diz respeito à transição energética, é necessário recorrer a combustíveis de transição, 

como o gás, não dependendo excessivamente da Rússia como fornecedor, assim como promover 

novos projetos, novas formas de trazer a energia verde para a Europa de uma forma que a torne 

não dependente de uma única fonte.  

- Alguns membros opuseram-se ao apoio à energia nuclear, enquanto outros se congratularam com 

a taxonomia da UE. Outros salientaram ainda a necessidade de uma energia segura como condição 

prévia para a prosperidade dos cidadãos.  

- É necessário promover os transportes públicos e incluí-los na transição das nossas zonas mais 

rurais. É necessária uma verdadeira estratégia de acompanhamento institucional.  

- A UE não registou quaisquer progressos em matéria de normalização ferroviária, o que é crucial.  

Para dispor de comboios de alta velocidade e comboios noturnos há que estabelecer uma norma 

única de energia ferroviária na Europa.  
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- Um amplo apoio ao aumento dos investimentos nos transportes públicos; mas, para que os 

transportes públicos sejam fiáveis, eficientes e a preços acessíveis, devem permanecer nas mãos 

do Estado e não do setor privado. É importante ter presente que muitas das recomendações terão 

consequências sociais e que estas não devem ser negligenciadas. 

- É importante reduzir o número de automobilistas. No entanto, estas mudanças terão um impacto 

na indústria automóvel e em milhões de trabalhadores, pelo que temos de analisar esta questão 

de forma mais aprofundada e desenvolver planos de transição justa. 

- As instalações emissoras de CO2 devem estar equipadas com filtros, ao passo que os edifícios 

devem ser regulamentados para serem mais respeitadores do ambiente.  

- Embora seja necessário investir no transporte ferroviário, continuaremos a necessitar de 

transporte aéreo no futuro, pelo que é necessário encontrar uma solução para garantir que cada 

modo de transporte custe o preço adequado e tenha em conta os aspetos ambientais e sociais. 

- Importa promover a «economia azul»: o ambiente marinho está a degradar-se devido à 

sobrepesca e à poluição. A proteção do mar deve estar na linha da frente da agenda mundial. 

- É igualmente necessário assegurar uma «transição justa», de um modo mais geral, através de um 

quadro jurídico de transição justa, e prever um financiamento adequado para a transição, bem 

como mais financiamento para a investigação. 

 

3) Consumo e produção sustentáveis 

- Deve adotar-se um rótulo standard para os produtos em toda a UE, que dê a conhecer a 

sustentabilidade, a reciclabilidade, o processo de eliminação e o impacto na saúde do produto, 

mediante um código QR num formato combinado e de fácil leitura.  

- A UE deve dispor de controlos rigorosos das embalagens nocivas para o ambiente. Poderiam ser 

criados incentivos financeiros para ajudar as empresas a optar por embalagens totalmente 

biodegradáveis.  

- A embalagem de produtos deve ser tão compacta quanto possível para poupar recursos.  

- O atual regime de restituição de depósitos deve ser alargado e melhorado no sentido de uma 

aplicação uniforme em todos os Estados-Membros, incluindo, nomeadamente, garrafas de 

plástico e vidro, bem como a possibilidade de abranger outros tipos de garrafas e recipientes. 

- Importa aumentar o atual período de garantia dos produtos eletrónicos e controlar os custos das 

peças de substituição para promover a reparação e reduzir a eliminação.  

- É necessária uma melhor regulamentação e transparência para garantir e promover a 

comercialização de produtos produzidos de forma ética.  

- É importante responsabilizar as empresas pelas respetivas cadeias de abastecimento, incluindo as 

partes das cadeias que se encontram fora da UE.  

- É importante utilizar os circuitos regionais para criar emprego e reforçar a economia local.  

 

4) Informação, sensibilização, diálogo 

- A UE definiu muitos objetivos ambiciosos no âmbito do Pacto Ecológico Europeu e reuniu 

numerosas soluções para alcançar esses objetivos. A preocupação é que estes objetivos 

dificilmente sejam atingidos pelos Estados-Membros e que nem todos os países disponham dos 

recursos necessários para os concretizar. Chegou o momento de pensar numa abordagem 

colaborativa pan-europeia, de reunir as experiências dos Estados-Membros numa base de dados, 

para que possam ser partilhadas. 

- É preciso tornar os conhecimentos sobre as alterações climáticas mais acessíveis, por exemplo 

através da criação de uma plataforma europeia em linha, que divulgue e atualize constantemente 
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informações e relatórios científicos e que permita aos cidadãos dialogar com peritos para 

desmistificar as alterações climáticas. 

- De um modo geral, as normas respeitadoras do ambiente apenas podem ser introduzidas no 

âmbito de um quadro político mais geral e de um diálogo contínuo.  

- Há que reforçar e continuar a desenvolver a democracia no trabalho, e os representantes dos 

trabalhadores e dos sindicatos devem ser plenamente envolvidos. 

- A nível internacional, a UE deve reforçar a sua liderança e desempenhar um papel forte na 

promoção de uma ação climática ambiciosa e de uma transição justa, por exemplo no quadro das 

Nações Unidas. Esta liderança mundial é particularmente importante, uma vez que muitos setores 

estão em concorrência a nível internacional, pelo que a adoção de medidas climáticas apenas a 

nível da UE pode afetar negativamente as empresas e os seus trabalhadores. 


