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PROJETO DE ATA SUMÁRIA 

Grupo de Trabalho «Alterações Climáticas e Ambiente», presidido por Anna Pasková, 

Conselho/Chéquia 

Sexta-feira, 1 de abril de 2022, das 17.00 às 19.00 

 

O grupo de trabalho reúne-se em formato virtual para concluir os debates sobre os projetos de 

propostas a apresentar ao Plenário da Conferência; no grupo temático II sobre alterações climáticas, 

energia e transportes, no grupo temático III sobre consumo, embalagens e produção sustentáveis e 

no grupo temático IV sobre informação, sensibilização, diálogo e estilo de vida.  

 

1. Abertura pela presidente e pelo porta-voz  

 

Tanto a presidente como o porta-voz agradecem aos membros pelo trabalho realizado até à data. A 

presidente explica que o trabalho se centrará nos restantes elementos. 

 

2. Intercâmbio 

 

O Comissário Wojciechowski participa na reunião e demonstra de que maneira a reforma da política 

agrícola comum (PAC) poderá contribuir para cumprir as recomendações dos cidadãos, 

nomeadamente, promovendo a sustentabilidade do ponto de vista ambiental, social e económico e 

apoiando os esforços no combate às alterações climáticas, preservando os recursos naturais e 

restaurando a biodiversidade, constituindo assim um pilar importante do Pacto Ecológico Europeu. O 

Comissário destaca uma série de medidas no âmbito da PAC que visam a transição para uma 

agricultura mais ecológica e mais sustentável, tais como, regimes ecológicos e apoio aos agricultores, 

a fim de proporcionar meios de subsistência e assegurar a prosperidade das zonas rurais. O Comissário 

salienta igualmente que a guerra na Ucrânia e a pandemia realçaram a importância crucial da 

segurança alimentar e recorda a recente comunicação da Comissão (adotada em 23 de março), que 

estabelece uma série de medidas com vista a salvaguardar a segurança alimentar.  

 

Objetivo 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, continuando simultaneamente a desempenhar um papel de líder mundial e 

respeitando os objetivos globais de proteção do clima  
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No debate, a partir da medida 9 do objetivo 3, são abordadas as seguintes questões e apresentadas 

as seguintes sugestões: 

 

➢ Mencionam-se, entre outras, as seguintes sugestões de aditamentos textuais: apoio 

financeiro para filtros de CO2, medidas de luta contra a fraude fiscal, após um período de 

transição, apoio por perdas e danos, regiões insulares.  

➢ Os debates centram-se em medidas relacionadas com investimentos no armazenamento de 

energia e em tecnologias e inovações respeitadoras do clima.  

➢ Debate-se a necessidade de deixar de subvencionar os combustíveis fósseis e de não conceder 

financiamento às infraestruturas tradicionais de gás. Embora se tenha chegado a um acordo 

global sobre a necessidade de avançar para fontes de energia mais sustentáveis, os membros 

sublinham igualmente que a atual situação geopolítica realça a necessidade de segurança 

energética e que a eliminação progressiva é o objetivo a longo prazo, mas que é necessário 

prever um período de transição. 

 

Objetivo 4: Proporcionar infraestruturas de elevada qualidade, modernas e seguras, garantindo a 

conectividade, nomeadamente das zonas rurais, em especial através de transportes públicos 

 

No debate, são abordadas as seguintes questões e apresentadas as seguintes sugestões: 

➢ Mencionam-se, entre outras, as seguintes sugestões de aditamentos textuais: infraestruturas 

ecológicas, regiões insulares, especialmente zonas rurais, segurança, todas as infraestruturas 

para ciclistas, onde existem alternativas credíveis, associadas ao rendimento. 

➢ Verifica-se um consenso geral sobre a formulação do objetivo e os debates centram-se, em 

particular, na necessidade de as infraestruturas serem ecológicas e nas circunstâncias 

especiais com que se deparam os Estados insulares e/ou as zonas remotas. 

➢ Durante o debate sobre a limitação dos voos de curta distância, chama-se a atenção para as 

dificuldades práticas para regiões específicas e outras complicações, conduzindo a um possível 

compromisso que associe a limitação dos voos de curta distância a alternativas credíveis e a 

recomendação sobre a melhoria da rede ferroviária.  

➢ É também salientada a necessidade de ter em conta considerações sociais e justas, 

nomeadamente, no que diz respeito aos subsídios e incentivos à transição para uma 

mobilidade sem emissões. 

 

Objetivo 5: Melhorar a utilização e a gestão dos materiais na UE, a fim de se tornar mais autónoma, 

circular e menos vulnerável Produtos e produção da UE melhores e mais sustentáveis e promoção 

da economia circular: produtos que cumpram as normas ambientais comuns da UE (para uma maior 

duração, maior facilidade de utilização, reparação e reciclagem) 

 

No debate, são abordadas as seguintes questões e apresentadas as seguintes sugestões: 

➢ Mencionam-se, entre outras, as seguintes sugestões de aditamentos textuais: hidrogénio 

limpo, código QR, normas mais rigorosas, menos dependentes, produtos colocados no 

mercado da UE, passaporte digital de produtos, prevenção do desperdício alimentar, 

estratégia da UE para os têxteis sustentáveis.  
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➢ São apresentadas sugestões para tornar a medida relativa às normas mais específica e mais 

rigorosa em relação às normas de produção e especificamente para incluir também os 

produtos importados. 

➢ Um membro refere que a medida relativa à revisão das cadeias de abastecimento mundiais 

deve mencionar a agricultura, sem se limitar apenas a este domínio.  

➢ Quanto à medida relativa aos resíduos, é sugerido aditar uma formulação mais clara sobre a 

forma de evitar os resíduos, estabelecendo melhores objetivos de prevenção e 

reutilização/reciclagem. A proposta de fusão de medidas relativas aos resíduos é bem 

recebida.  

➢ No que diz respeito aos regimes de restituição de depósitos, é sugerida a existência de normas 

avançadas para os contentores.  

➢ É referido o direito à reparação para lutar contra a obsolescência e é sublinhada a importância 

de ter acesso a peças de substituição durante um período de tempo mais longo.   

➢ A redação relativa às matérias-primas secundárias no mercado é reformulada para abranger 

a criação de um verdadeiro mercado e prever disposições sobre a quantidade de materiais 

secundários nos produtos.  

➢ No que diz respeito à medida relativa aos produtos de moda, é sugerido que se faça referência 

à estratégia da UE para os têxteis sustentáveis.  

 

Objetivo 6: Promover o conhecimento, a sensibilização e o diálogo sobre o ambiente, as alterações 

climáticas, a utilização da energia e a sustentabilidade 

 

No debate, são abordadas as seguintes questões e apresentadas as seguintes sugestões: 

➢ Mencionam-se, entre outras, as seguintes sugestões de aditamentos textuais: educação, 

aprendizagem interativa, aprendizagem ao longo da vida, literacia em matéria de 

sustentabilidade. 

➢ É sublinhado que a recomendação inicial do painel de cidadãos europeus fazia referência a 

uma plataforma interativa de verificação de informações, pelo que os membros concordaram 

que tal deve ser acrescentado.  

➢ Alguns membros salientam que as medidas relativas aos materiais educativos e didáticos 

devem incluir o aspeto da aprendizagem ao longo da vida e a necessidade de reconversão 

profissional e investigação científica.  

➢ Quanto à medida relativa ao reforço do papel e da ação da UE no domínio do ambiente e da 

educação, um membro recorda a competência nacional nestes domínios.  

➢ Em relação aos regimes alimentares de base vegetal, os cidadãos sugerem que se procure um 

bom equilíbrio e sinergias com medidas semelhantes do grupo de trabalho sobre saúde.  

➢ Outros realçam a importância de alterar a utilização dos solos agrícolas da alimentação dos 

animais para uma maior soberania da UE na produção alimentar.  
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3. Encerramento pela presidente 

 
A presidente e o porta-voz encerram a reunião, declarando que o segundo projeto de propostas seria 

distribuído na segunda-feira, e recordam aos membros que a última reunião do grupo de trabalho 

terá lugar em 7 de abril. 

 


