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

Conselho/Chéquia 
5 de janeiro de 2021, das 16.00 às 18.00 (à distância) 

 
 

1. Considerações iniciais da presidente  
 
Na sequência da abertura da reunião, a presidente recordou aos membros que a reunião foi convocada 
para permitir a continuação do debate da reunião anterior, realizada em 17 de dezembro de 2021. 
Quatro dos temas votados foram debatidos anteriormente, a saber: i) energia; ii) transportes e iii) 
consumo e produção sustentáveis. Os restantes temas a tratar são os seguintes: i) agricultura; ii) 
biodiversidade; iii) paisagem e construção; iv) gerar mudanças nas atitudes e nos comportamentos e 
v) subvenções e fiscalidade. 
A presidente recordou aos membros que o Painel de Cidadãos Europeus sobre «Alterações climáticas 
e ambiente/saúde» teria lugar na Polónia durante o fim de semana e que as suas recomendações 
seriam debatidas na próxima reunião do grupo de trabalho. 
A presidente reiterou que, tal como em reuniões anteriores, a palavra sobre cada um dos temas seria 
dada, em primeiro lugar, aos cidadãos. Informou ainda que o projeto de relatório sumário da reunião 
de dezembro seria em breve distribuído aos membros do grupo de trabalho. 
 

2. Debate agrupado por temas 
 
Agricultura 

• A política agrícola comum deve ser adaptável aos contextos regionais, ser menos 

centralizada e mais ambiciosa. 

• Foi feito um apelo a um maior controlo das subvenções, também a nível da UE, para 

determinar se os fundos estão a ser utilizados como previsto/alegado pelos beneficiários. O 

apoio deve ser direcionado para os jovens agricultores e para as técnicas de produção 

inovadoras e compensar os custos mais elevados. As explorações agrícolas de menor 

dimensão criam mais postos de trabalho e tornam as zonas rurais atrativas. 

• A agricultura responsável deve ter em conta os impactos climáticos e adaptar-se em 

conformidade. A investigação deve identificar culturas adaptadas a zonas propensas a 

inundações ou incêndios florestais, a fim de evitar a perda das colheitas. Os solos devem ser 

protegidos em termos de capacidade agrícola; com demasiada frequência, são reafetados à 

construção e selados. 

• Foi salientada a necessidade de um conceito de florestas sustentáveis à escala da UE para 

extrair os recursos de forma sustentável, criar postos de trabalho e salvaguardar a 

biodiversidade florestal, promovendo simultaneamente a reflorestação. 

• Outros pontos abordados: i) regras estritas para uma rotulagem de origem clara que indique 

o país de origem nos supermercados; ii) a independência da UE no que diz respeito à 



 

 
 

2 
 

produção de sementes; iii) abordagem à escala da UE da erosão hídrica e eólica dos solos; iv) 

pôr termo à aprovação do glifosato no mercado pela UE e abordar a questão do uso para 

objetivos específicos de pesticidas e fertilizantes, especialmente na proximidade de 

explorações agrícolas biológicas; v) pôr termo aos OGM e à agricultura industrial e vi) 

maximizar a produção local e reduzir a importação de alimentos. 

• 70 % das emissões de gases com efeito de estufa no setor agrícola provêm da criação de 

animais. Por conseguinte, é necessário refletir sobre a redução do consumo de carne. 

• Foi referida a necessidade de subsidiar os agricultores e, em especial, se estes contribuírem 

para a biodiversidade, a segurança dos alimentos e a disponibilidade de alimentos. Os preços 

dos produtos alimentares devem refletir os custos de CO2. Ao mesmo tempo, os problemas 

ambientais não devem ser transferidos para outras partes do mundo através da 

deslocalização da produção e os preços no consumidor têm de permanecer acessíveis. 

• Os subsídios devem ser concedidos em função dos serviços e da qualidade e não das 

superfícies cultivadas. Deve haver uma visão moderna da agricultura que possa garantir a 

segurança dos alimentos, incluindo uma reflexão sobre novas técnicas de reprodução para 

tornar a agricultura mais respeitadora do ambiente e, ao mesmo tempo, mais eficiente. 

Biodiversidade  

• Foram debatidos vários poluentes – desde as lixeiras de querosene da aviação sobre a costa 

mediterrânica espanhola aos pesticidas e desreguladores endócrinos. Em especial, os efeitos 

destes últimos sobre as populações de abelhas europeias suscitaram grande preocupação. 

Foi manifestada apreensão quanto à sobrepesca, também devido ao acesso limitado às 
águas do Reino Unido, e quanto à extinção dos insetos. 

• Foi salientada a necessidade de aumentar o financiamento para projetos de biodiversidade e 

de sensibilizar para a legislação em matéria de biodiversidade na cena internacional. 

• As políticas, como as apresentadas na Estratégia do Prado ao Prato, devem ter objetivos 

juridicamente vinculativos (em matéria de redução do uso de pesticidas ou de espaço para a 

biodiversidade na agricultura). Deve ser adotado, o mais rapidamente possível, um quadro 

legislativo da UE em matéria de solos. Devem ser debatidas as ameaças e os tipos de poluição 

que afetam as espécies e que não são bem conhecidos, como a poluição luminosa. 

 
Paisagem e construção  

• Foram manifestadas preocupações quanto aos efeitos das fontes de energia renováveis nas 

paisagens (parques eólicos ou solares). Os parques eólicos devem ser recicláveis.  

• É necessário dar resposta à crescente falta de matérias-primas. Para além do desenvolvimento 

de novos materiais de construção (evitando o betão e a madeira que são recursos limitados), 

a tónica deve ser colocada na reciclagem de materiais e na renovação dos edifícios existentes, 

em vez da construção de novos edifícios — os efeitos poluentes das pedreiras (poluição 

atmosférica e sonora) foram também mencionados neste contexto.  

• Foram abordados os temas da utilização dos espaços industriais abandonados para construção 

e dos edifícios não utilizados. 
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• Considerou-se necessário colocar a ênfase na redução do consumo de energia, 

nomeadamente através do isolamento. O setor da construção é uma importante fonte de 

emissões de gases com efeito de estufa e a vaga de renovação da Comissão poderia ser 

associada a uma «vaga solar». É necessário colocar maior ênfase na arquitetura verde nas 

cidades (paredes verdes/telhados verdes). 

• É necessário ter em conta os custos de todas as medidas ecológicas. 

 
Gerar mudanças nas atitudes e nos comportamentos, subvenções e fiscalidade (temas debatidos 
em conjunto) 

• É necessário resolver o problema do desperdício, subvencionando as mudanças 

comportamentais e fazendo da educação a base para essas mudanças, com destaque para as 

escolas e as gerações mais jovens. 

• O espaço e a energia devem ser utilizados o menos possível para evitar o consumo excessivo 

num mundo com uma população de 7 mil milhões de pessoas.  

• Além das mudanças comportamentais a nível individual, as políticas públicas devem apoiar 

mudanças estruturais, por exemplo, orientando os concursos públicos para mudanças 

positivas. 

• Foi criticada a ênfase da UE no modelo de importação de energia, bem como os 19 mil 

milhões de euros pagos, só em Itália, sob a forma de subvenções aos produtores de 

combustíveis fósseis. Estes fundos devem ser canalizados para as fontes de energia 

renováveis e para atenuar os efeitos dos elevados preços da energia para pessoas que têm 

dificuldade em pagar. 

• Uma dieta mais baseada em plantas seria uma mudança de comportamento positiva. 

 
3. Considerações finais da presidente 
 
A presidente agradeceu a todos os membros pela sua participação e anunciou que a próxima reunião 
do grupo de trabalho e a sessão plenária da Conferência teriam lugar em 21 e 22 de janeiro. 
 
 


