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PROJETO DE RELATÓRIO SUMÁRIO DA QUINTA REUNIÃO DO  

GRUPO DE TRABALHO SOBRE AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E O 

AMBIENTE 

Sexta-feira, 11 de março de 2022, das 9h00 às 11h00 

 

1) Alocução introdutória da presidência 

A presidente, Anna Pasková, condenou a invasão russa da Ucrânia, tendo-se realizado um 

momento de silêncio.  

 

Anna Pasková apresentou uma série de elementos fundamentais a considerar no contexto desta 

crise:  

- Uma maior necessidade de descarbonizar e reduzir a dependência da UE das importações de 

petróleo e gás provenientes da Rússia (ou seja, uma maior ênfase na componente de segurança 

já anteriormente integrada no Pacto Ecológico);  

- A solidariedade no que diz respeito aos desafios de equidade e aos preços da energia (uma 

«transição justa» significa também uma transição solidária); 

- A desinformação constitui um desafio; 

- A proteção da terra e da natureza, uma vez que se trata de recursos estratégicos (agricultura, 

ambiente, economia sustentável e circular); 

- Os valores da UE implicam sociedades fortes e uma abordagem transparente e participativa. 

 

A presidente informou sobre as próximas etapas:  

- Com base nos projetos de recomendações, as propostas serão elaboradas pelo Secretariado 

(com base em três contributos – ou seja, as recomendações dos painéis de cidadãos europeus e 

dos painéis nacionais; a troca de ideias na Plataforma Digital e os debates em sessão plenária 

e dos grupos de trabalho); 

- As propostas serão traduzidas para todas as línguas e enviadas ao grupo na próxima semana; 

- Os membros do grupo serão então convidados a enviar observações escritas antes da 6.ª 

reunião do grupo de trabalho; 

- Os resultados intercalares dos debates do grupo de trabalho serão apresentados na próxima 

sessão plenária da Conferência, em 25 e 26 de março; 

- O presidente convidou os participantes a coordenarem as posições no âmbito das respetivas 

componentes e a identificarem propostas consensuais. 

 

Michael Hell, porta-voz do Painel de Cidadãos Europeus (PCE), salientou que os 

acontecimentos na Ucrânia estão a concitar toda a atenção, mas a proteção do planeta continua 

a exigir uma ação urgente e que, por conseguinte, o grupo deve seguir as recomendações e os 

objetivos no âmbito do clima e do ambiente com o mesmo vigor que até à data. 
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2) Debate 

Os debates foram estruturados em torno dos seguintes âmbitos:  

(i) alterações climáticas, energia e transportes  

(ii) agricultura, produção alimentar, biodiversidade, ecossistemas, poluição  

(iii) consumo, embalagens e produção sustentáveis;  

(iv) informação, sensibilização e diálogo.  

 

Principais questões levantadas por tema: 

 

1. Alterações climáticas, energia e transportes 

 

- Garantir a segurança do aprovisionamento e reduzir a dependência energética da UE 

tornaram-se objetivos ainda mais importantes no contexto atual (maior ênfase nas energias 

renováveis e na poupança energética; investimentos em infraestruturas para energias 

renováveis e fontes transitórias de energia; aumento do apoio à investigação e inovação; 

necessidade de adaptar e acelerar a legislação e os procedimentos em termos de planeamento 

e de criar uma União da Energia da UE; apoio à mobilidade sustentável e à modernização dos 

transportes públicos; necessidade de ter em conta as implicações geopolíticas de todos os 

fornecedores de energia de países terceiros, muitos dos quais têm problemas ambientais e de 

direitos humanos); 

- Manter o compromisso para com os ambiciosos objetivos mundiais em matéria de clima 

(objetivos de neutralidade climática para 2030 e 2050) e os objetivos mais amplos do Pacto 

Ecológico Europeu e acelerar a transição ecológica, mas integrando (e equilibrando) as 

medidas necessárias a curto prazo para evitar situações de escassez e garantir o bem-estar da 

sociedade;   

- Alguns participantes defendem uma revisão dos prazos aplicáveis à transição ou uma 

utilização mais intensiva e mais limpa das fontes de energia de transição, recorrendo, se 

necessário, a tecnologias de atenuação, como filtros de CO2 e armazenamento de carbono, 

novos terminais de GNL, hidrogénio verde ou extração de recursos próprios n seio da UE, 

enquanto outros participantes afirmam que a crise não pode conduzir a um regresso ao passado; 

foi igualmente salientado que o gás natural é importante para a produção de fertilizantes.  

- Forte sentido de urgência em tomar todas as medidas necessárias e possíveis, e consciência 

de que as necessidades de financiamento para investimentos em infraestruturas e compensações 

aumentarão consideravelmente; 

- Devem ser tidas em conta as diferenças nas circunstâncias nacionais e no cabaz energético; 

devem também ser tidas em conta outras condições nacionais (por exemplo, pontos de partida, 

posição geográfica, necessidade de ligar regiões remotas, poder de compra, etc.); 

- A nova comunicação da Comissão Europeia sobre energia («REPowerEU») deve ser tida em 

conta; 

- As questões da acessibilidade dos preços, em especial das energias renováveis, ocupam agora 

um lugar de destaque na agenda, bem como os aspetos sociais mais vastos (apoiar os cidadãos 

e os trabalhadores; sistemas fiscais mais justos para financiar uma transição justa;  

pré-financiamento dos fundos do Pacto Ecológico Europeu e para a pobreza energética); 
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- A guerra na Ucrânia mostra os riscos do abandono de fontes alternativas ou transitórias de 

produção de energia, por exemplo, a utilização da energia nuclear deve ser repensada, bem 

como os eventuais riscos sempre que a central nuclear se torna um alvo. 

 

 

2. Agricultura, produção alimentar, biodiversidade, ecossistemas, poluição 

 

- Necessidade de tomar medidas contra a agricultura e a produção intensiva excessivas (com 

custos elevados em termos de terra, clima e ambiente) e de estabelecer definições claras dos 

termos; aplicar os princípios da economia circular na agricultura; 

- Um maior apoio às práticas agrícolas biológicas e sustentáveis (promover a produção interna 

a um preço adequado), embora seja de registar que, atualmente, os agricultores biológicos 

recebem mais apoio do que os agricultores convencionais; 

- Apoiar a investigação para desenvolver pesticidas mais sustentáveis, menos poluentes e 

menos nocivos para o ambiente; 

- Muitas das questões relacionadas com a energia também se aplicam à agricultura, uma vez 

que a guerra na Ucrânia provocará um choque no aprovisionamento nos mercados mundiais. 

A autossuficiência e a segurança do abastecimento a preços acessíveis de alimentos para 

consumo humano e animal, energia e fertilizantes estão interligadas e devem constituir um 

objetivo fundamental neste setor (por exemplo, fazer face ao impacto da guerra na produção e 

nos preços; reduzir a elevada dependência da UE em relação ao resto do mundo); agricultura 

vertical e jardinagem urbana);  

- Reforma da PAC para apoiar a sustentabilidade, mas também a segurança do 

aprovisionamento (evitar a escassez); além disso, é necessário ter em conta tanto as medidas 

de atenuação a curto prazo como os objetivos de sustentabilidade a longo prazo, 

nomeadamente, aquando da discussão de parâmetros; 

- Foram mencionados aspetos culturais como o consumo excessivo, a globalização e a perda 

de relação com os alimentos. 

- Necessidade de reforçar a investigação e a inovação; 

- Colocar a tónica numa combinação de sustentabilidade e produtividade; evitar a 

externalização da produção para concorrentes internacionais menos sustentáveis;  

- A recomendação sobre reflorestação deveria ser mais proeminente (legislação que obrigue as 

empresas a reflorestar as zonas); 

- Formação dos agricultores para uma agricultura mais sustentável; criar empregos verdes; 

- Abordar os aspetos sociais: dumping social e transição para melhores empregos, com vista a 

criar um setor mais sustentável e evitar preços elevados; 

- Medidas para uma maior informação e educação nas escolas, campanhas de informação em 

grande escala sobre alimentação e produção saudáveis; 

- Medidas mais rigorosas para proteger as abelhas. 

 

3. Consumo e produção sustentáveis 

 

- Muito está já a ser feito a nível europeu, mas os resultados podem ainda ser melhorados: - 

Reforço da situação da UE a todos os níveis, melhorando os padrões de produção/consumo e 
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os serviços centrados na reparação; promoção de medidas comportamentais e melhorar as 

infraestruturas; 

- O bom funcionamento da economia circular (reparação e reutilização em vez da reciclagem; 

produtos mais duradouros); 

- Aplicação do novo Plano de Ação para a Economia Circular (direito à reparação, peças 

sobressalentes mais longas e compatíveis, garantias); 

- Medidas em matéria de conceção ecológica (produtos de design mais fáceis de reparar); 

- Os consumidores solicitam mais informações, a possibilidade de um rótulo unificado ou uma 

«pontuação ecológica» ou um passaporte digital sobre o ciclo de vida do produto, a 

possibilidade de reparação dos produtos. As empresas europeias devem, no entanto, beneficiar 

de condições de concorrência equitativas relativamente aos produtos importados, e as normas 

elevadas não devem resultar em medidas protecionistas;  

- Reintroduzir as matérias-primas secundárias no mercado e ciclos de vida produtivos através 

da reciclagem; 

- A condicionalidade social (a UE e todos os Estados-Membros devem financiar esforços e 

campanhas para promover o consumo sustentável, por exemplo, nos contratos públicos; 

estabelecer critérios para o cumprimento das condições de trabalho, incluindo noutros 

domínios, como os contratos públicos e a política comercial). 

 

4. Informação, sensibilização e diálogo 

- Melhorar a disponibilidade, a transparência e a fiabilidade da informação (a UE deve criar 

um sítio web especial de informação sobre estudos de sensibilização); 

- A educação é um instrumento central para a implementação de todas as recomendações (para 

que os cidadãos possam tomar decisões informadas); 

- Incluir aspetos ambientais na educação (com destaque para as crianças, por exemplo, nos 

programas escolares); 

- Concorrência leal entre os produtos produzidos na UE e os produtos importados de países 

terceiros. 

 

3) Conclusões da presidente 

A presidente agradeceu aos participantes os seus contributos e referiu que a próxima reunião 

terá lugar durante a sessão plenária da Conferência de março II, em 25 de março de 2022. 

 

 

 


