BRIEFING
Comissão ENVI em destaque

Serviços dos departamentos temáticos
Os departamentos temáticos são unidades de investigação que prestam apoio aos órgãos parlamentares
(o Presidente, as comissões e o Secretário-Geral) no exercício das suas funções legislativas e institucionais.
Estes departamentos prestam aconselhamento especializado interno e externo, a fim de apoiar as
comissões e outras instâncias parlamentares na elaboração de legislação e no exercício do controlo
democrático.
Para uma panorâmica de todos os serviços de estudos disponíveis no Parlamento Europeu, queira
consultar: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pt/sources.html
O que torna os departamentos temáticos únicos?
•
•
•

Estes departamentos estão ao serviço das comissões e dão resposta aos seus pedidos de
apoio especializado.
Funcionam com base nas prioridades políticas definidas pelas comissões.
Além do apoio de especialistas internos, oferecem também acesso a peritos externos
remunerados.

DEPARTAMENTO TEMÁTICO DAS POLÍTICAS ECONÓMICAS E CIENTÍFICAS E DA
QUALIDADE DE VIDA
O Departamento Temático A disponibiliza informação especializada de elevada qualidade, análises
atualizadas e estudos independentes às seguintes comissões: ECON, EMPL, ENVI, ITRE e IMCO.
O Departamento Temático A presta os seus serviços às comissões:
1. Estabelecendo a ligação entre as comissões e uma vasta rede de competências no meio
académico, em empresas de consultoria especializadas, grupos de reflexão, outras
instituições da UE e organizações internacionais;
2. Disponibilizando aconselhamento especializado e aprofundado no tema em questão, em
qualquer momento da legislatura, com isenção, elevada qualidade e tomando em
consideração as sensibilidades políticas; apoiando o papel de controlo das comissões;
3. Reafetando os resultados da investigação destinada às comissões ao serviço de um
diálogo bem informado entre os cidadãos da UE e os deputados; garantindo a realização dos
trabalhos parlamentares de forma objetiva por peritos;
4. Gerindo os orçamentos das comissões destinados aos serviços de especialistas, executando
projetos e recorrendo a peritos externos para satisfazer os requisitos estabelecidos pelos
coordenadores da comissão.
Os analistas e investigadores temáticos internos disponibilizam informação ad hoc e análises temáticas,
quer em resposta a um pedido específico, quer por sua própria iniciativa e no seguimento de consultas
personalizadas aos deputados. Além disso, apoiam o trabalho do Presidente e do Secretário-Geral através
de sessões de informação e informações de base.
Os peritos externos remunerados facultam o seu apoio especializado exclusivamente a pedido de uma
comissão na sequência de uma decisão dos coordenadores da comissão. É atribuída anualmente uma
dotação orçamental às comissões para o efeito. Ao colaborar com peritos externos, o departamento
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temático assegura que a investigação cumpre os mais elevados padrões de independência e qualidade e
responde às necessidades específicas da comissão. Para o efeito, os peritos externos são selecionados
através de procedimentos de contratação baseados em critérios objetivos de seleção e atribuição. O
departamento temático supervisiona de perto o trabalho desses especialistas, a fim de assegurar que
respeitam plenamente o objetivo inicial da pesquisa.
Os estudos mais comuns elaborados pelo departamento temático A são os seguintes:
•
•
•
•

•

«Em síntese»: um estudo de 2 páginas que fornece um resumo conciso de uma política
específica, de uma proposta legislativa ou de um evento, incluindo informações essenciais
sob a forma de textos e gráficos, acompanhados de ligações e recomendações de leitura.
Briefing: um estudo conciso que fornece informações gerais sobre temas bem definidos, que
possa servir de base, por exemplo, para a elaboração de um relatório da comissão.
Análise aprofundada: um documento de extensão média que, por regra, apresenta uma
correlação direta com uma futura proposta legislativa ou um futuro relatório de iniciativa.
Estudo: um estudo a longo prazo que normalmente oferece uma análise comparativa da
legislação ou das políticas dos Estados-Membros ou de países terceiros em domínios em que
uma análise deste tipo não esteja disponível. Podem constituir a base de trabalho parlamentar
ulterior ou de uma investigação mais aprofundada.
Seminário: uma sessão com um grupo de peritos especificamente consagrada a uma questão
específica suscitada por uma comissão. Um seminário reúne peritos independentes
contratados provenientes de organizações externas, como as universidades, e não está
necessariamente aberto ao público.

DE QUE FORMA É SOLICITADO APOIO ESPECIALIZADO AO DEPARTAMENTO
TEMÁTICO A?
Um pedido de
apoio
especializado é
apresentado por
um coordenador
da comissão.
Os deputados
podem, a título
individual,
enviar um
pedido de apoio
especializado
através do seu
coordenador da
comissão
parlamentar.

Os
coordenadores
da comissão
decidem sobre
este pedido.

O Departamento
Temático A
fornece
informação
especializada a
nível interno ou
recorre a
consultores
externos.

Não é necessária
aprovação prévia
por parte de
outros órgãos
parlamentares
internos.

O estudo é
publicado na
Internet e está
igualmente
disponível em
papel mediante
pedido.
Pode ser
solicitada uma
apresentação na
comissão.

COMISSÃO ENVI EM DESTAQUE
No Departamento Temático A, uma equipa específica fornece informação especializada e aconselhamento
à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (ENVI) em todos os domínios da
competência desta comissão.
A Comissão ENVI é responsável por um vasto leque de domínios de intervenção, como as alterações
climáticas, a qualidade do ar e da água, a proteção da biodiversidade e a rotulagem dos géneros
alimentícios. As competências e responsabilidades da Comissão ENVI constam do Anexo V do Regimento
do PE.
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SELEÇÃO DE ESTUDOS RECENTES SOLICITADOS PELA COMISSÃO ENVI
Estudos:
Pontos de amostragem da qualidade do ar - representatividade e comparabilidade
A monitorização da qualidade do ar em locais fixos é um instrumento
importante previsto na Diretiva Qualidade do Ar para controlar o
cumprimento dos valores-limite ou valores-alvo estabelecidos para
efeitos de proteção da saúde humana. Este estudo analisa os critérios
para a localização dos pontos de monitorização em cinco EstadosMembros, a fim de identificar medidas ambíguas que possam conduzir a
diferentes avaliações da exposição à poluição atmosférica.
Contratos públicos ecológicos e plano de ação da UE para a economia circular
Os contratos públicos e a aquisição de serviços, obras e fornecimentos
representam cerca de 14 % do produto interno bruto (PIB) europeu. Por
esta razão, encerram um enorme potencial para tornar os produtos e os
serviços mais ecológicos e mais sustentáveis. A avaliação efetuada no
presente estudo apresenta resultados sobre a aplicabilidade das
iniciativas em curso e mostra como contribuem para o plano de ação da
Comissão Europeia sobre a economia circular.
Objetivos de redução das emissões na aviação e navegação internacionais
Este estudo apresenta uma panorâmica dos objetivos de redução
potencial das emissões de CO2 nos transportes aéreos e marítimos
internacionais e analisa a forma de tornar os objetivos compatíveis com
o objetivo global a longo prazo de manter o aumento da temperatura
abaixo de 2 °C em relação aos níveis pré-industriais. Sublinha a
necessidade de estabelecer objetivos para ambos os setores que
indiquem claramente que as emissões não podem crescer de forma
ilimitada e não regulamentada.
Diretrizes para a aprovação de substâncias ativas nos pesticidas
As substâncias ativas constituem um elemento essencial dos pesticidas.
A sua aprovação tem lugar a nível da UE e existem orientações para
clarificar, harmonizar e normalizar o complexo processo de aprovação.
Este estudo analisa as orientações e diretrizes existentes, bem como o
respetivo nível de harmonização; a ligação aos princípios de boas
práticas laboratoriais; e apresenta uma panorâmica dos estudos
necessários para a aprovação de substâncias ativas.

Briefing:
Políticas europeias em matéria de clima e energia até 2020, 2030 e 2050
Esta nota descreve as políticas da UE em matéria de clima e energia, bem
como os desafios que devem ser enfrentados para alcançar o objetivo do
Acordo de Paris de manter o aumento da temperatura mundial muito
abaixo dos 2 °C e de prosseguir os esforços para atingir 1,5 °C.
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Seminários:
Apoiar o mercado de matérias-primas secundárias na economia circular
Este relatório apresenta um resumo das apresentações e dos debates de
um seminário organizado com o objetivo de melhorar a compreensão do
papel das matérias-primas secundárias e das oportunidades que
representam enquanto parte integrante da execução do plano de ação
para a economia circular, incluindo a proposta de legislação em matéria
de resíduos.
Objetivos de emissões de CO2 após 2020 para automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros
O presente relatório resume as apresentações e os debates realizados no
âmbito de um seminário dedicado ao papel dos veículos ligeiros na
consecução da redução de emissões, aos objetivos propostos para o
período pós-2020 e ao aumento da sua eficiência, bem como ao caminho
a seguir em relação aos veículos elétricos e às eventuais medidas para
melhorar a situação.
Robôs nos cuidados de saúde: uma solução ou um problema?
Este relatório resume as apresentações e os debates de um seminário
sobre o estatuto e as perspetivas da aplicação das tecnologias baseadas
na robótica e na inteligência artificial (IA) nos cuidados de saúde. A
primeira parte do seminário incidiu na aplicação prática da IA e dos robôs
nos cuidados de saúde, ao passo que a segunda parte se debruçou sobre
as implicações éticas e as responsabilidades da IA e das tecnologias
baseadas na robótica nos cuidados de saúde.
Doenças cardiovasculares e estilos de vida
Este documento resume as apresentações e os debates do seminário
sobre os limites e as oportunidades do impacto do estilo de vida nas
doenças cardiovasculares. O seminário teve por objetivo informar sobre a
relação entre doenças cardiovasculares e doenças conexas e uma série de
estilos de vida no contexto da União Europeia, bem como dispor de uma
visão geral do panorama político mundial e da UE para dar resposta a estes
desafios.

Departamento Temático A Contactos
•

Departamento Temático A - Políticas Económicas e Científicas e da Qualidade de Vida
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu

•

Equipa da Comissão ENVI: Georgios AMANATIDIS - georgios.amanatidis@europarl.europa.eu - 0032 228 34086

•

Equipa da Comissão ENVI: Tina OHLIGER - tina.ohliger@europarl.europa.eu - 0032 228 31477

•

Equipa da Comissão ENVI: Miklos GYOERFFI - miklos.gyoerffi@europarl.europa.eu - 0032 228 32505

Todos os nossos estudos estão disponíveis no nosso sítio Web:
https://www.europarl.europa.eu/committees/pt/envi/supporting-analyses.html
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