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Informações de base: Alterações climáticas, ambiente, saúde 

 

O painel "Alterações climáticas e ambiente/saúde" está relacionado com os efeitos das alterações 
climáticas, com questões ambientais e com os novos desafios para a União Europeia em matéria de 
saúde. Estes tópicos estão igualmente relacionados com os objetivos e estratégias da UE, como a 
agricultura, os transportes e a mobilidade, a energia e a transição para sociedades pós-carbono, a 
investigação, os sistemas de saúde, e com as respostas a crises sanitárias, a prevenção e estilos de vida 
saudáveis. 

O presente documento dá-lhe informações gerais sobre os diferentes tópicos do painel. Sobretudo, 
dá conta do que a UE já faz nestes domínios e das principais preocupações e desejos para o futuro 
manifestados pelos utilizadores da plataforma digital multilingue 
(https://futureu.europa.eu/?locale=pt). Por último, o documento contém igualmente hiperligações 
para obter mais informação sobre muitos tópicos. 

A sua tarefa 
 
Neste painel, convidamo-lo/a a deliberar e a formular e dirigir às instituições da União 
recomendações sobre o futuro da Europa, para que estas lhes deem seguimento, nos domínios das 
alterações climáticas, ambiente e saúde. Por exemplo, as recomendações podem indicar uma 
orientação geral a seguir ou uma forma de resolver um determinado problema. 
 
Durante três sessões, deverá debater e colaborar diretamente com outros cidadãos de toda a 
Europa, com os quais irá elaborar as recomendações. Na terceira e última sessão, deverá votar 
coletivamente as recomendações, que serão apresentadas e debatidas com os outros participantes 
no Plenário da Conferência. 
 
 
 
 

https://futureu.europa.eu/?locale=pt


 

2 

Alterações climáticas e ambiente: abrir caminho no sentido de um futuro mais sustentável 

O combate às alterações climáticas e aos danos ambientais é uma questão urgente para a União 
Europeia e para todo o planeta. Para alcançarmos um mundo melhor para todos, precisamos de uma 
estratégia em que a Europa possa continuar a liderar o mundo na via da sustentabilidade e da 
neutralidade climática. 
 
 
O que está a UE a fazer? 

O Pacto Ecológico Europeu é o nosso plano para tornar a economia da União Europeia sustentável, 
transformando os desafios climáticos e ambientais em oportunidades e tornando a transição justa e 
inclusiva para todos. 

O Pacto Ecológico é a nova estratégia de crescimento que visa transformar a União Europeia numa 
economia moderna, com impacto neutro no clima, eficiente em termos de recursos e competitiva. 
Tal implica: 

● suprimir as emissões líquidas de gases com efeito de estufa até 2050; 
● dissociar o crescimento económico da utilização dos recursos; 
● não deixar ninguém nem lugar algum para trás na transição para uma sociedade resiliente e 

com impacto neutro no clima. 

 

Contributos provenientes da plataforma digital multilingue (de 19 de abril a 2 de agosto de 2021) 

O tópico "Alterações climáticas e ambiente" suscitou um total de 3 156 comentários, ideias e eventos 
desde a criação da plataforma (1 074 ideias, 1 798 comentários e 284 eventos). O conceito de 
alterações climáticas e a sensibilização para os seus efeitos estão na base de uma série de sugestões, 
tendo os participantes salientado os numerosos desafios ambientais e apelado a que ações concretas 
lhes deem resposta. As ideias apresentadas no âmbito deste tópico são diversas e podem ser 
agrupadas de acordo com as seguintes temáticas: 

 Poluição 
 Transportes 
 Agricultura 
 Consumo 
 Subvenções, fiscalidade 
 Energia 
 Induzir mudanças de atitudes e comportamentos 

 

Poluição 

A poluição é identificada pelos participantes como uma das principais fontes de pressão sobre o 
ambiente a nível mundial. Debate-se uma transição ecológica com uma variedade de soluções para 
reduzir a poluição (ver evento). Por exemplo, uma das ideias mais apoiadas na plataforma sugere que 
a UE siga uma abordagem de governação forte e inclusiva, com a participação tanto dos trabalhadores 
como dos sindicatos na conceção e aplicação de políticas de adaptação a todos os níveis. Sublinha-se 
que a estratégia da UE para lidar com as alterações climáticas deveria compreender quer medidas 
estratégicas concretas para manter o emprego, proteger a saúde dos trabalhadores e garantir a sua 
segurança, quer políticas ativas do mercado de trabalho e ações de requalificação e formação para 
evitar a perda de postos de trabalho (ver ideia). São debatidos vários domínios que se prendem com 
a poluição, com os seguintes subtemas: emissões, desflorestação, poluição da água, poluição luminosa 
e utilização de plástico. 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515?=&per_page=50&locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832?locale=pt
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No que diz respeito às emissões, uma das questões mais debatidas diz respeito à tributação das 
emissões, mais concretamente para incentivar as empresas a reduzir as suas emissões de gases com 
efeito de estufa optando por fontes de energia renováveis mais baratas, levando, por sua vez, os 
clientes a fazerem escolhas mais sustentáveis (ver exemplo de ideia). Além disso, apela-se ao 
alargamento do Sistema de Comércio de Licenças de Emissão da UE. Um dos subtemas de ideias diz 
respeito à desflorestação, exigindo-se o investimento na reflorestação da Europa (ver exemplo de 
ideia) ou a nível mundial para salvar os pulmões do planeta, nomeadamente a floresta tropical da 
Amazónia e outras florestas tropicais do mundo, a fim não só de abrandar a subida dos níveis da 
poluição mundial provocada pelo carbono e salvar espécies, mas também de reduzir as pressões 
migratórias sobre a Europa (ver exemplo de ideia). 

No subtema da poluição da água, dá-se grande destaque à necessidade de garantir a futura segurança 
dos recursos de água potável e ecossistemas limpos (ver evento). Além disso, há propostas concretas 
para combater a subida dos níveis dos oceanos e da poluição dos rios (ver exemplo de evento). Uma 
das ideias apresentadas sugere a criação de instalações de reciclagem de plásticos retirados dos rios 
e oceanos (ver ideia). Por último, algumas ideias apresentadas na plataforma pretendem limitar a 
poluição luminosa (ver exemplo de ideia). 

Transportes 

Há um grande grupo de ideias sobre o tema dos transportes que se concentram na relação entre os 
transportes e a poluição. Algumas das sugestões a seguir enumeradas dizem respeito à alteração do 
sistema de transportes, com o objetivo de reduzir a poluição. As ideias apresentadas na plataforma 
para mudar o sistema de transportes exigem, acima de tudo, a proibição de voos de curta distância 
na UE, a fim de reduzir a poluição (ver exemplo de ideia). Os participantes salientam que a pandemia 
já conduziu à contração do setor da aviação. 

Em geral, regista-se um forte apoio ao aperfeiçoamento dos sistemas de transportes públicos na 
Europa (ver exemplo de ideia), como alternativas mais ecológicas aos voos de curta distância. Mais 
concretamente, é amplamente debatida a criação de uma rede ferroviária europeia comum (ver 
exemplo de ideia). Um dos participantes propõe o motor de busca Euro Trainscanner para tornar mais 
aliciantes as viagens de comboio (ver ideia) e outro sugere a criação de um bilhete europeu integrado 
e a sua gratuitidade nas cidades (ver ideia). 

Outras ideias dizem respeito a uma rede comum de ciclovias, propondo, por exemplo, a extensão das 
ciclovias ou a criação de uma rede europeia de ligações de ciclovias (ver exemplo de ideia). 

Outro conjunto de ideias concentra-se na inovação e no desenvolvimento de veículos elétricos, como 
automóveis e bicicletas, e na sua integração no ambiente atual, por exemplo, estabelecendo uma rede 
de estações de carregamento (ver exemplo de ideia). 

Quanto à questão da descarbonização e da ecologização dos transportes, os participantes sublinham 
igualmente a importância que os projetos transfronteiriços assumem na promoção do transporte 
marítimo e ferroviário (ver exemplo de ideia). Há também um apelo à conceção de programas para 
incentivar a investigação e o desenvolvimento, bem como a inovação, para que se produzam meios 
de transporte, públicos e privados, individuais e coletivos, não poluentes e 100 % autossuficientes em 
termos energéticos (ver exemplo de ideia). 
 

Agricultura 

No âmbito do tema da agricultura, são numerosos os participantes que defendem o conceito de 
agricultura ecológica e a redução da dimensão das explorações agrícolas (ver exemplo de ideia), 
apelando à proibição do uso de pesticidas e da agricultura intensiva (ver exemplo de ideia).). Alguns 
participantes vão ainda mais longe, sugerindo que a proibição seja alargada ao uso privado: enquanto 
os agricultores devem documentar a  utilização de pesticidas, os proprietários de jardins privados não 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/744?order=most_endorsed&per_page=50?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028?locale=pt&order=most_endorsed&page=2&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=pt&order=most_commented&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/8785?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1238?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&=&order=random&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=50&toggle_translations=true&locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2160?=&order=most_followed&per_page=100&locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/55144?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=&locale=pt&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841?toggle_translations=true?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724?toggle_translations=true?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786?toggle_translations=true?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100?locale=pt
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estão sujeitos a tal obrigação e podem legalmente adquirir esses produtos, desconhecendo muitas 
vezes os seus efeitos nocivos (ver exemplo de ideia). 

Outras ideias sugerem que a UE faça um maior esforço para promover um regime alimentar à base de 

plantas, a fim de proteger o clima e preservar o ambiente. Alguns participantes associam 

preocupações de ordem ética às suas motivações (ver exemplo de ideia). Esta questão também é 

abordada no âmbito do tópico "Saúde". 

A necessidade de garantir a soberania e a segurança alimentares através da promoção da agricultura 

local é também fortemente sublinhada pelos participantes (ver exemplo de ideia). A agricultura local 

poderia ser promovida, por exemplo, criando cinturas alimentares em torno das cidades, exigindo a 

plantação de árvores de fruto em zonas urbanas, apoiando a aquisição de terras pelos produtores e 

agricultores limitando para isso os preços desses terrenos, exigindo que uma parte do espaço da 

cobertura dos edifícios públicos seja utilizada para a agricultura urbana, limitando a pressão da 

habitação sobre as terras agrícolas (ver ideia). 

Além disso, os participantes pretendem promover a biodiversidade na Europa, nomeadamente, 

através de medidas concretas, como os telhados verdes (ver exemplo de ideia). Por último, debate-se 

o rendimento dos agricultores, tendo alguns participantes exigido que os agricultores recebam um 

rendimento garantido mediante a prática de preços justos em vez da concessão de subsídios (ver 

exemplo de ideia). 

 

Consumo 

No âmbito do tema do consumo, há um apelo geral à alteração do atual sistema de consumo maciço 

de bens e serviços (ver exemplo de ideia). Alguns participantes vão ainda mais longe, propondo quotas 

máximas para o consumo e a produção (ver exemplo de ideia). 

Alguns dos participantes na plataforma assinalam o volume considerável de resíduos produzidos e 

propõem várias medidas para evitar e combater esses resíduos, como a reciclagem (ver exemplo de 

ideia), optando por embalagens de produtos pouco ou nada poluentes, a fim de reduzir o impacto 

negativo no ambiente (ver exemplo de ideia). Além disso, há um forte apelo à cessação das 

importações de produtos que provocam a desflorestação tropical (ver exemplo de ideia). 

A segunda linha de ideias defende a criação de um sistema mais avançado de rotulagem dos produtos 

(ver exemplo de ideia) que especifique o impacto ambiental da produção ou indique se os produtos 

contêm microplásticos e, por conseguinte, se têm um efeito negativo a longo prazo sobre a saúde dos 

consumidores (ver exemplo de ideia). 

O terceiro grupo de ideias articula-se em torno da moda efémera e da indústria têxtil, com o objetivo 

de a tornar mais ecológica; Os participantes salientam a enorme quantidade de recursos utilizados na 

produção de vestuário, muito do qual não pode ser reciclado (ver exemplo de ideia). 

Além disso, os participantes sublinham a necessidade de promover o turismo ecológico e sustentável 

em vez do turismo de massas, uma vez que se considera que este último tem um impacto considerável 

nos recursos naturais e culturais (ver exemplo de evento). 

Num último grupo de comentários e ideias sobre este tema, manifesta-se preocupação com os 

resíduos gerados pelos novos aparelhos eletrónicos e exige-se, nomeadamente, a extensão da 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672?component_id=1&locale=pt&page=3&participatory_process_slug=GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713?=&order=recent&page=7&per_page=100&locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?locale=pt&order=most_followed&page=3&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=pt&order=most_followed&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=50&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1233?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&per_page=50&locale=pt&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1380?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1200?toggle_translations=true?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/370?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=pt&order=most_followed&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/46466?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/12277?toggle_translations=true?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/6868?commentId=8944&component_id=1&locale=pt&participatory_process_slug=GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/11427?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/5083?component_id=2&locale=pt&page=2&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
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garantia obrigatória destes e que se assegure a possibilidade de reparação (ver exemplo de ideia). 

Alguns participantes pretendem ainda que o consumo de energia seja limitado – especialmente 

porque a eletricidade é essencialmente produzida a partir de combustíveis fósseis – através da 

imposição de uma quota mensal de eletricidade para consumo, sendo o excedente tributado (ver 

exemplo de ideia). 

 

Subvenções, fiscalidade 

No âmbito deste tema, os participantes pedem a suspensão dos subsídios nocivos para o ambiente, 

como os subsídios à pesca prejudicial (ver ideia) ou os subsídios aos combustíveis fósseis (ver ideia). 

Do mesmo modo, as sugestões preconizam o aumento dos subsídios aos projetos no domínio da 

biodiversidade e das alterações climáticas, o que conduziria a uma perspetiva positiva a longo prazo. 

Os participantes também propõem a criação de um imposto de sustentabilidade (ver exemplo de 

ideia) que encarecesse os produtos não sustentáveis, tornando-os menos atrativos tanto para os 

consumidores como para os produtores. Além disso, considera-se que proporcionaria à UE receitas 

adicionais para investir na sustentabilidade. 

Energia 

Os participantes na plataforma sugerem a promoção do recurso em pequena escala e em larga escala 

às energias renováveis, bem como a limitação do uso da energia nuclear ou, em alternativa, o 

desenvolvimento de energia nuclear segura e a sua utilização em países e locais onde não seja possível 

recorrer às fontes de energia renováveis (ver exemplo de ideia). Além disso, a segunda ideia mais 

apoiada no âmbito do tópico "Alterações climáticas e ambiente" desde o lançamento da plataforma 

exige a suspensão de todos os subsídios aos combustíveis fósseis (ver exemplo de ideia). 

Simultaneamente, pede-se a investigação de fontes de energia alternativas (ver exemplo de evento), 

como a fusão termonuclear, a energia geotérmica ou o hidrogénio, que contribuiriam 

consideravelmente para a diversidade energética (ver exemplo de ideia). No entanto, os participantes 

sublinham que mesmo as fontes alternativas, como a energia eólica, devem ser aceites pelas 

populações locais e que é necessário garantir que têm um impacto positivo na biodiversidade, nos 

seres humanos e nas paisagens (ver exemplo de ideia). 

Induzir mudanças de atitudes e comportamentos 

As atenções voltam-se também para a educação e a sensibilização dos europeus de todas as gerações 

(ver evento). Embora a maioria das ideias tematize a educação dos jovens (ver exemplo de ideia), há 

também um apelo à participação dos europeus mais velhos em iniciativas no domínio das alterações 

climáticas, especialmente devido ao envelhecimento cada vez mais acentuado da população na 

Europa (ver exemplo de ideia). Além disso, alguns participantes sublinham a necessidade de promover 

uma comunicação eco-responsável por parte das instituições europeias. Propõem, por exemplo, que 

sejam preparados kits de comunicação sobre o tema "como ser um europeu eco-responsável" e 

reforçada a educação ambiental, a fim de criar bairros responsáveis pelo ambiente (ver ideia). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/992?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=pt&page=5&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/34890?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546?component_id=1&locale=pt&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=pt&page=6&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64?toggle_translations=true?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457?toggle_translations=true?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297?locale=pt&order=recent
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289?component_id=2&locale=pt&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=4&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872?component_id=1&locale=pt&order=recent&page=5&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=100&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434?toggle_translations=true?locale=pt
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Mais informações sobre o tópico: 

 Pacto Ecológico Europeu 
 Alterações climáticas 
 Economia circular e redução dos resíduos 
 Alterações climáticas: medidas que a UE está a tomar 
 Biodiversidade: proteção da natureza pela UE 
 Neutralidade climática: cinco factos sobre o objetivo de neutralidade climática 

prosseguido pela UE 

 

Saúde: assegurar um futuro mais saudável aos europeus 
Os cuidados de saúde, o bem-estar e um estilo de vida saudável têm uma importância vital para todos. 
A pandemia causada pelo coronavírus revelou a necessidade de trabalhar em conjunto para criar 
sistemas de saúde mais sólidos e proteger a saúde física e mental dos europeus. 
Cabe aos Estados-Membros a responsabilidade principal pelos cuidados de saúde e pelos serviços 
médicos, mas as políticas de saúde da UE podem complementar e reforçar a ação nacional. Ao 
expressar as suas opiniões, esperanças e receios, pode influenciar a forma como os cuidados de saúde 
são prestados na Europa. 

 
O que está a UE a fazer? 

Através de uma ação conjunta para combater o coronavírus e proteger a saúde das pessoas, a UE já 
demonstrou como é possível fazer muito mais no domínio da saúde pública. Algumas das formas de o 
conseguir são garantir vacinas, assegurar a disponibilidade de medicamentos, tratamentos e 
equipamento médico a preços acessíveis e ajudar os países a trabalhar em conjunto para coordenar a 
sua resposta. 

Olhando para o futuro, a pandemia de COVID-19 aumentou a necessidade de uma União Europeia da 
Saúde, o que implica uma maior coordenação a nível europeu, sistemas de saúde mais resilientes e 
uma melhor preparação para eventuais crises futuras. O nosso objetivo é proteger os cidadãos graças 
a cuidados de saúde de elevada qualidade em caso de crise e fornecer os instrumentos necessários 
para prevenir e gerir emergências sanitárias que afetem todo o continente. 

Ao mesmo tempo que combate a pandemia e lidera uma resposta de emergência, a UE continua a 
atuar noutros domínios relacionados com a saúde, incluindo a melhoria dos cuidados preventivos, dos 
tratamentos e do acompanhamento para doenças como o cancro. 

Contributos provenientes da plataforma digital multilingue (de 19 de abril a 2 de agosto de 2021) 

No âmbito do tópico "Saúde", os participantes abordam uma grande variedade de temas. Sugerem 
uma maior harmonização e integração a nível europeu, o que também é influenciado pela experiência 
da COVID-19 e pelo seu impacto. Este tópico gerou 1 018 contributos: 392 ideias, 576 comentários e 
50 eventos. São os seguintes os principais temas explorados no âmbito deste tópico: 

 Integração dos sistemas de saúde da UE 

 Acesso de todos aos cuidados de saúde 

 Envelhecer com saúde 

 Estilos de vida saudáveis 

 Respostas à Covid-19 

 Prevenção em vez de intervenção 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/climate-change
https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/climate-change/
https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/biodiversity/
https://www.consilium.europa.eu/pt/5-facts-eu-climate-neutrality/
https://www.consilium.europa.eu/pt/5-facts-eu-climate-neutrality/
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 A saúde numa era digitalizada 

 Investigação no domínio da saúde 

 Saúde sexual e reprodutiva 

 Outras Ideias 

 

Integração dos sistemas de saúde da UE 

Os participantes na plataforma defendem uma cooperação mais estreita entre os Estados-Membros 
para reforçar os sistemas de saúde europeus de várias formas. Entre as ideias apresentadas encontra-
-se a partilha de conhecimentos e capacidades, por exemplo, permitindo que os intensivistas circulem 
livremente e prestem cuidados a doentes em estado grave em toda a UE (ver ideia), padronizando os 
cuidados de emergência pré-hospitalares (ver ideia), reconhecendo as qualificações dos cuidadores 
em toda a UE ideia), criando um hospital europeu para doenças raras (ver ideia) e melhorando a 
regulamentação jurídica em matéria de transplantação, a fim de criar um sistema unificado de 
coordenação dos transplantes (ver ideia). 

Por conseguinte, os debates sublinham a necessidade de dotar a UE de mais competências e poderes 
em matéria de emergências no domínio da saúde pública, procedendo para isso a uma revisão do 
Tratado de Lisboa (ver exemplo de uma ideia). A maioria destas sugestões é apresentada em ligação 
com a forma como os Estados-Membros lidaram com a pandemia de COVID-19 e com a escassez de 
equipamento médico, os desafios do desenvolvimento de vacinas e a compra conjunta de vacinas que 
lhe estiveram associados. 

Acesso de todos aos cuidados de saúde 

As ideias avançadas em matéria de acesso aos cuidados de saúde defendem a introdução de um 
regime europeu de seguro de saúde (ver exemplo de ideia e ideia). A ideia de desprivatizar o setor dos 
cuidados de saúde é igualmente apresentada como forma de tornar os cuidados de saúde acessíveis 
a todos (ver ideia). Por outro lado, uma outra ideia para tornar os cuidados de saúde mais acessíveis 
a todos é a expansão do sistema de saúde móvel, sob a forma de autocarros de saúde que facilitariam 
o acesso rápido e com poucos entraves aos sistemas médicos (ver ideia). 

Envelhecer com saúde e combater o envelhecimento 

Tendo em conta o envelhecimento da população na Europa, os cidadãos sublinham a importância de 
uma saúde de qualidade durante a terceira idade. Uma ideia altamente apoiada e comentada 
promove a investigação e as tecnologias de longevidade saudável com recurso intensivo à ciência (ver 
ideia), como as terapias de rejuvenescimento e os ensaios clínicos neste domínio e a implementação 
de compromissos jurídicos, orçamentais, regulamentares e institucionais eficazes, com o objetivo de 
aumentar a esperança de vida saudável na União Europeia. 

Um cidadão menciona o potencial das zonas rurais enquanto polos de inovação para estratégias de 
envelhecimento saudável, uma vez que estas "zonas em dificuldade" são geralmente mais 
densamente povoadas pelos cidadãos idosos e a qualidade dos cuidados de saúde não é tão elevada 
como nas zonas urbanas, exigindo, por conseguinte, soluções inovadoras (ver ideia). Levando este 
tópico ainda mais longe, um cidadão apresenta a criónica como uma oportunidade para adiar os 
cuidados até que seja encontrada uma cura, através do congelamento de pessoas que sofrem de 
doenças terminais (ver ideia). 
 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5715?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7762?order=random&per_page=50&toggle_translations=true?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5842?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94?toggle_translations=true?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982?locale=pt
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Estilos de vida saudáveis 

Há várias ideias que sublinham a importância de que se revestem os regimes alimentares saudáveis, 
tendo muitos cidadãos sugerido que a UE promovesse regimes alimentares vegetarianos (ver ideia) 
devido aos seus benefícios para a saúde e para o ambiente. Neste contexto, sugere-se o aumento 
dos impostos sobre a carne, reduzindo simultaneamente o IVA sobre os alimentos saudáveis (ver 
ideia). Outros contributos pedem que se investiguem os efeitos dos emulsionantes (ver ideia), que 
se proíbam os ácidos gordos trans artificiais (ver ideia) e se regulamentem as técnicas agrícolas com 
impacto na nutrição e na saúde, como os antibióticos na agricultura intensiva (ver ideia). São 
também apresentadas ideias semelhantes no âmbito do tópico "Alterações climáticas e ambiente". 

A ideia de integrar medicamentos naturais na medicina é amplamente debatida na plataforma (ver 
exemplo de uma ideia). Concretamente, os participantes sugerem que as intervenções não 
medicamentosas podem comprovadamente beneficiar a saúde e a autonomia dos doentes (ver 
exemplo de uma ideia). Um cidadão destaca também os benefícios dos frutos silvestres típicos das 
regiões do Norte, com elevado teor de antioxidantes, no reforço dos tratamentos contra o cancro 
(ver ideia). Do mesmo modo, são sugeridas terapias alternativas, como a silvoterapia, para combater 
o stresse, o esgotamento, a depressão e a ansiedade (ver ideia). 
Na plataforma, propõe-se igualmente que se apoie a promoção da literacia no domínio da saúde (ver 
ideia) e se incutam práticas relacionadas com a saúde desde tenra idade, enquanto fator essencial 
para um estilo de vida saudável (ver ideia). Por exemplo, são vários os cidadãos que apontam a 
necessidade de desincentivar o consumo de tabaco a nível europeu, aumentando os preços e 
limitando às farmácias os pontos de venda (ver exemplo de uma ideia). 

Respostas à Covid-19 

Os efeitos da COVID-19 são amplamente debatidos pelos participantes que, de um modo geral, 
consideram que é necessário restaurar a credibilidade racional e científica, bem como a confiança na 
medicina e na política, face à difusão generalizada de ideias erradas e notícias falsas durante a 
pandemia. Ao debaterem as medidas relacionadas com a COVID-19, os cidadãos que participam na 
plataforma concordam que todas as medidas de resposta à COVID-19 na UE devem ser aplicadas com 
base em factos concretos, a fim de realizar uma análise custo-benefício tão realista quanto possível 
(ver ideia). 

Outras ideias destacam a necessidade de definir estratégias inclusivas para fazer face a futuras 
pandemias a nível da UE, defendendo os direitos das pessoas com deficiência (ver ideia). Uma das 
sugestões apresentadas passa pela realização de investigação sobre o impacto das medidas relativas 
à COVID-19 nos residentes e no pessoal de lares para idosos nos diferentes países da UE, a fim de 
recolher em primeira mão as experiências dos idosos com estas medidas (ver ideia). 

Um dos contributos incide sobre os procedimentos relativos à compra de vacinas a nível da UE, 
exigindo uma maior divulgação e transparência dos contratos com as farmacêuticas (ver ideia). Além 
disso, os debates sobre o programa de vacinação revelam posições discordantes, desde a ideia de que 
a vacinação deve ser obrigatória para todos (ver ideia) até à sugestão de que os cidadãos tenham 
liberdade de escolha (ver ideia). Outro participante defende que as vacinas não devem ser obrigatórias 
para os jovens e que a UE não deve exercer chantagem sobre eles, ao permitir viagens transnacionais 
"facilitadas" em troca da vacinação e que, caso se exijam testes PCR, estes devem ser disponibilizados 
gratuitamente (ver ideia). Propõe-se igualmente que os Estados-Membros da UE aceitem reconhecer 
as normas aplicáveis da OMS e o documento nacional que certifica o nível de anticorpos (ou 
vacina/reforço) (ver ideia). A questão do certificado verde também é amplamente debatida, 
colocando os que receiam o surgimento de duas categorias de cidadãos (ver ideia) e que sugerem que 
a Europa defenda o direito a não ser vacinado (ver ideia) contra aqueles que apoiam esse certificado 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28844?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3697?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1665?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5283?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10929?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5747?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7067?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316?locale=pt
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sanitário e a vacinação obrigatória como parte de um esforço coletivo para derrotar o vírus e garantir 
a viabilidade dos sistemas de saúde (ver exemplo de uma ideia). 

São vários os cidadãos que exigem uma maior solidariedade e a criação de uma parceria e o 
financiamento à escala mundial para combater e erradicar doenças em todo o mundo e sugerem que 
a Europa pode liderar mundialmente uma luta vitoriosa contra as pandemias, o cancro e as doenças 
cardíacas (ver ideia). Um cidadão sugere que a Comissão Europeia, em cooperação com a Organização 
Mundial da Saúde, promova um acordo internacional que permita a produção e distribuição, à escala 
mundial, de medicamentos no contexto de pandemias (ver ideia) e outro contributo sublinha a 
necessidade de vacinar todo o mundo para evitar o aparecimento de novas estirpes (ver ideia). Ao 
mesmo tempo, os participantes propõem que sejam tomadas medidas para salvaguardar as patentes 
das empresas e sugerem que a Comissão Europeia desempenhe um papel significativo de mediadora 
e embaixadora (ver ideia). 

Prevenção em vez de intervenção 

Várias das ideias apresentadas pelos cidadãos dizem respeito à sensibilização para a saúde mental e 
as suas consequências, como o esgotamento, o stresse, a depressão e a ansiedade, e apelam à 
elaboração de um plano europeu para resolver este problema (ver ideia), especialmente tendo em 
conta o impacto das medidas restritivas impostas devido à COVID-19. 

A influência da poluição atmosférica sobre a saúde dos cidadãos é também referida como uma 
questão premente (ver ideia), assim como a necessidade de combater a poluição sonora através da 
definição de níveis rigorosos de emissões sonoras permitidas para os pneus de automóveis (ver ideia). 
Além disso, exige-se uma menor exposição a substâncias que suscitam elevada preocupação, incluindo 
PFAS (substâncias perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas) (ver ideia). 

Um dos subtemas transversais na plataforma é a crítica ao Tratado Euratom, que se considera 
favorecer a energia nuclear em detrimento de outras fontes de energia e não conferir aos cidadãos 
europeus proteção adequada contra os perigos da energia nuclear, defendendo alguns cidadãos a 
abolição do Tratado EURATOM (ver exemplo de uma ideia). 
 

A saúde numa era digitalizada 

Um grupo de cidadãos debate as oportunidades e as ameaças associadas à crescente digitalização nas 
últimas décadas. Várias ideias veem a digitalização, a compatibilidade e a integração dos sistemas 
europeus de saúde em linha como uma forma de fornecer aos cidadãos registos de saúde 
interoperáveis em toda a UE (ver exemplo de uma ideia). No entanto, alguns participantes são 
prudentes e sublinham a vulnerabilidade desses dados sensíveis e a necessidade de limitar, tanto a 
nível nacional como europeu, a dimensão do conjunto de dados relativos à saúde, nomeadamente 
para fins de investigação, a um número fixo de registos ou doentes (ver ideia). Um cidadão apela à 
proibição dos bancos de dados nacionais sobre o genoma que são utilizados para fins de investigação 
médica mas a que podem ter acesso outras entidades, como os serviços públicos, para outros fins, 
violando assim o direito à privacidade (ver ideia). 

Outra ideia sugere que se dê prioridade ao financiamento da investigação sobre o exercício físico e, 
em relação à saúde em linha, preconiza as soluções digitais que ajudam os cidadãos a manterem-se 
fisicamente ativos, combatendo assim um leque diversificado de doenças crónicas decorrentes da 
inatividade (ver ideia). 

Por outro lado, discute-se a dependência digital e sugere-se a elaboração de um plano de ação da UE 

contra a dependência digital (ver ideia), sugerindo alguns participantes a formação nas escolas, bem 

como a realização de campanhas de informação para adultos, a fim de limitar a interação digital. 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10957?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/9578?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2778?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2393?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98?locale=pt
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Investigação no domínio da saúde 

Vários cidadãos apoiam a ideia da criação, a nível centralizado, de um Instituto Europeu de 

Investigação em Saúde, para coordenar a investigação no domínio da saúde entre os institutos 

nacionais e investir na investigação farmacêutica (ver exemplo de uma ideia). Um cidadão sublinha a 

necessidade de a aquisição, a produção e o fornecimento de medicamentos e vestuário de proteção 

serem mais centralizados na Europa (ver ideia). Foi apoiada por vários participantes a proposta de 

incentivar a investigação sobre a origem da encefalomielite miálgica no âmbito do programa Horizonte 

Europa (ver ideia). Sublinha-se também a necessidade de a Europa unir forças com as universidades 

em matéria de investigação, a fim de desenvolver um novo antibiótico contra as bactérias super-

-resistentes (ver exemplo de uma ideia). Alguns cidadãos exigem igualmente a adoção de uma lei que 

obrigue as farmacêuticas que distribuem vacinas a publicar dados completos dos ensaios clínicos 

dessas vacinas, a fim de incentivar a avaliação da sua segurança e eficácia (ver ideia). Entre outras 

ideias apresentadas conta-se a criação de um laboratório europeu para as doenças infecciosas (ver 

ideia). 

Saúde sexual e reprodutiva 

Numa das ideias propõe-se a disponibilização gratuita de produtos menstruais em espaços públicos 

para combater a chamada "pobreza menstrual" (ver ideia). Outras propostas sugerem a redução da 

carga fiscal sobre os pensos higiénicos e o reembolso integral dos contracetivos femininos. Além 

disso, é mencionada a necessidade de haver mais investigação sobre a saúde reprodutiva feminina e 

o desenvolvimento de contracetivos femininos e masculinos menos invasivos (ver ideia). Apela-se 

ainda na plataforma à proibição da mutilação genital masculina sem consentimento e antes da 

maioridade (ver ideia). Uma das propostas sugere a abertura de clínicas de saúde sexual 

patrocinadas e promovidas pela UE (ver ideia). 

Outras Ideias 

Outras ideias dizem respeito à recompensa do comportamento responsável no âmbito do seguro de 

saúde, por exemplo sob a forma de reembolso no caso de os serviços não serem utilizados num 

determinado ano (ver ideia). Uma das ideias sublinha a necessidade de encontrar uma solução para a 

eliminação de resíduos médicos perigosos (como as agulhas dos kits de insulina para a diabetes) (ver 

ideia). Vários cidadãos apelam igualmente à descriminalização da canábis por razões de saúde pública 

(ver ideia e ideia), enquanto outros defendem uma luta mais sustentada contra a droga a nível da UE 

(ver ideia). Por último, uma ideia amplamente debatida sugere seguir o fuso horário astronómico em 

vez de alternar entre hora de inverno e a de verão (ver ideia). 

Mais informações sobre o tópico: 

 Saúde Pública 

 Resposta ao coronavírus 

 Política de saúde da UE 

 A resposta da UE ao coronavírus 

 A resposta da UE à pandemia de COVID-19 

 Política de saúde da UE 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3408?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8551?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1161?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5228?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2271?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/933?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11144?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11160?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3470?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/4857?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/19735?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715?locale=pt
https://ec.europa.eu/health/home_pt
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_pt
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-health-policy
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus
https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/coronavirus/
https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/eu-health-policy/
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Mais informações sobre todas as políticas e atividades da UE: 

 Sítio Web do Parlamento Europeu 
 Sítio Web do Conselho da UE 
 Sítio Web da Comissão Europeia 

 

Este documento foi elaborado pelo Secretariado Comum da Conferência sobre o Futuro da 
Europa.  

Siga a plataforma digital sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa 
(www.futureu.europa.eu/?locale=pt) para obter mais informações e para ler as publicações 
de outros cidadãos que já publicaram as suas ideias e reflexões. Para obter mais 
informações sobre as ideias apresentadas até à data, consulte igualmente o primeiro 
relatório intercalar na plataforma.  

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/portal/pt
https://www.consilium.europa.eu/pt/
https://ec.europa.eu/info/index_pt
https://futureu.europa.eu/?locale=pt
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