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PROJETO DE ATA SUMÁRIA 

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

Conselho / Chéquia 

Sexta-feira, 25 de março de 2022, das 09:00 às 11:30 e das 14:00 às 16:00 

 

1. Alocução introdutória da presidente e do porta-voz  

A presidente explicou que o objetivo das reuniões era debater o primeiro projeto de propostas. Este 

projeto foi distribuído e deve ser entendido como um ponto de partida. Durante as reuniões de hoje 

e outras duas futuras reuniões do grupo de trabalho, estas propostas deverão ser finalizadas com vista 

a serem apresentadas ao Plenário da Conferência. O porta-voz dos cidadãos salientou a necessidade 

de o grupo de trabalho permanecer produtivo e concentrado a fim de chegar a propostas concretas e 

aplicáveis.  

 

2. Apresentação e debate sobre os projetos de propostas com vista à apresentação de projetos de 

propostas na sessão plenária de 26 de março 

Nos debates que se seguiram, verificou-se, de um modo geral, o apoio à maioria das propostas, tendo 

sido apresentadas algumas sugestões para as aprofundar. Durante as reuniões, foram debatidas a 

Proposta 1, a Proposta 2 e parte da Proposta 3. 

 

Proposta 1 – Produção de alimentos segura, sustentável, responsável em termos climáticos e a 
preços acessíveis, respeitando os princípios da sustentabilidade, o ambiente, a preservação da 
biodiversidade e dos ecossistemas: 
 

No debate, foram abordadas as seguintes questões e sugestões: 

➢ Entre outras, estas sugestões de aditamentos textuais foram mencionadas: uma transição 

justa, meios de subsistência sustentáveis para os agricultores, a necessidade de garantir a 

segurança alimentar, a acessibilidade dos preços dos alimentos, a formação dos agricultores, 

a inovação, a agricultura de precisão, uma maior sustentabilidade da produção alimentar, das 

pescas e da economia azul, incentivos à agricultura biológica e a redução do desperdício 

alimentar. 

➢ A atual situação geopolítica foi levantada em várias ocasiões, em especial no que diz respeito 

à necessidade de garantir a segurança alimentar. 

➢ Várias intervenções sublinharam a importância de se avançar para métodos de produção, 

consumo e agricultura mais sustentáveis.  

➢ Foi igualmente sublinhada a necessidade de garantir boas condições de trabalho e meios de 

subsistência aos agricultores. 
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➢ Os membros debateram o nível de ambição na redução da utilização de pesticidas e os níveis 

de subsídios para a agricultura biológica e a utilização dos regimes ecológicos. 

➢ Os membros concordaram com a necessidade de reduzir as emissões e o impacto ambiental, 

nomeadamente através da investigação, da inovação e da formação. 

➢ De um modo geral, a necessidade de uma transição justa e ecológica foi realçada por vários 

membros. 

➢ O bem-estar e a sustentabilidade dos animais na produção de carne e no transporte de 
animais foram mencionados, bem como a necessidade de reforçar a ligação entre a criação e 
a alimentação. 

➢ Os membros não concordaram em estabelecer quotas de compra de produtos locais para os 
grandes supermercados internacionais, mas salientaram a necessidade de apoiar os produtos 
locais e as cadeias de abastecimento curtas. 
 

Proposta 2 – Proteger a biodiversidade e a paisagem, eliminar todos os tipos de poluição: 
No debate, foram abordadas as seguintes questões e sugestões: 

➢ Entre outras, estas sugestões de aditamentos textuais foram mencionadas: restaurar a 

biodiversidade e a paisagem, aumentar a sensibilização para a poluição, o papel dos 

municípios, das florestas urbanas, das florestas perdidas por incêndios, dos transportes 

marítimos respeitadores do ambiente, do combate à poluição por microplásticos, sem 

comprometer a segurança alimentar. 

➢ Os membros debateram a eliminação da poluição, realçando a necessidade de sermos 

realistas, mas também ambiciosos e com uma visão a longo prazo, tendo em conta os 

objetivos já existentes. 

➢ Foi salientada a importância global de uma melhor gestão das zonas protegidas e da proteção 

e da restauração da biodiversidade, tendo sido também referida a importância de não 

comprometer a segurança alimentar.  

➢ A importância dos insetos polinizadores e indígenas foi sublinhada por múltiplos membros, 

incluindo a aplicação da regulamentação em vigor a este respeito. 

➢ A reflorestação de florestas destruídas, nomeadamente os incêndios florestais, foi levantada 

e apoiada por vários membros. 

 

Proposta 3 – Combater as alterações climáticas e reforçar a segurança energética europeia, tendo 

em conta as implicações geopolíticas, e proporcionar aos europeus energia suficiente, sustentável 

e a preços acessíveis, mantendo simultaneamente um papel de líder mundial e respeitando os 

objetivos mundiais em matéria de proteção do clima: 

 

No debate, foram abordadas as seguintes questões e sugestões: 

➢ Entre outras, estas sugestões de aditamentos textuais foram mencionadas; mais 

investimentos em energias renováveis, métodos de armazenamento, assegurar uma transição 

justa, nomeadamente no que se refere aos direitos humanos e a aspetos ecológicos. 

➢ Foi sugerida uma melhor separação entre as alterações climáticas e a questão da segurança 

energética no âmbito do objetivo e das medidas. 

➢ Vários membros destacaram a necessidade de se avançar para fontes de energia renováveis, 

bem como a diminuição das dependências energéticas. 
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➢ Para a política energética geral, a situação geopolítica, os direitos humanos, os aspetos 

ecológicos e a boa governação e o Estado de direito dos fornecedores de países terceiros 

devem ser tidos em conta. 

➢ Não se chegou a consenso quanto à inclusão da energia nuclear durante a transição 

energética. 

➢ A necessidade de eficiência energética e de diminuição do consumo, nomeadamente através 

da melhoria do isolamento dos edifícios. 

➢ Considerar o hidrogénio verde nos casos em que a eletrificação seja difícil. 

➢ Abordar a questão do armazenamento de energia. 

 

3. Alocução final da presidente 

A presidente explicou que haveria lugar a uma apresentação das linhas gerais das propostas e das suas 

medidas específicas na reunião plenária da Conferência no dia seguinte. A presidente concluiu a 

reunião, referindo a necessidade de reuniões adicionais dos grupos de trabalho, que terão 

provavelmente lugar em 1 de abril. 

 
 


