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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão dos 
Assuntos Externos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que a União se baseia em valores de respeito pela liberdade, democracia, 
igualdade, primado do Direito e direitos humanos, incluindo os direitos das pessoas 
pertencentes a minorias; considerando que estes valores são comuns aos 
Estados-Membros numa sociedade em que  prevalecem o pluralismo, a não 
discriminação, a tolerância, a justiça, a solidariedade e a igualdade entre homens e 
mulheres; considerando que estes valores devem também orientar a ação externa da UE; 

B. Considerando que estudos demonstram que as alterações climáticas e a degradação 
ambiental ameaçarão, cada vez mais, os direitos humanos básicos das pessoas 
vulneráveis, como o direitos à vida, à água, à alimentação, ao saneamento, aos cuidados 
de saúde, à vida privada e familiar e à educação e o direito a não serem sujeitos a 
tratamentos desumanos e degradantes;  considerando que um ambiente limpo e saudável 
é fundamental para a vida humana; considerando que o número de pessoas deslocadas 
pelo impacto da crise climática está a aumentar; considerando que a UE deve continuar 
a intensificar a sua luta contra as alterações climáticas e a sua  proteção do ambiente, no 
âmbito das obrigações decorrentes dos Tratados e da Carta dos Direitos Fundamentais, 
através de políticas ambiciosas e abrangentes baseadas nos direitos humanos a nível 
interno e em estreita cooperação com os parceiros internacionais, e promover maior 
coordenação e intercâmbio de informações entre os Estados-Membros; considerando 
que o Relatório Especial de 2018 do Painel Intergovernamental sobre as Alterações 
Climáticas (PIAC) revelou algumas conclusões alarmantes e recomendou a introdução 
de alterações;

C. Considerando que, nos últimos anos, os defensores do ambiente têm sido vítimas de 
cada vez mais assassinatos, raptos, tortura, violência com base no género, ameaças, 
assédio, intimidação, campanhas de difamação, criminalização, assédio judicial, 
expulsão e deslocação forçadas; considerando que, só em 20191, mais de 300 defensores 
do ambiente e dos direitos humanos em todo o mundo foram assassinados pelo seu 
trabalho, 40 % dos quais lutavam por direitos fundiários, direitos dos povos indígenas e 
direitos ambientais; considerando que os direitos fundiários, ambientais e dos povos 
indígenas continuam a ser o setor mais perigoso da defesa dos direitos humanos, devido 
a uma combinação de exploração dos recursos naturais e corrupção, fraca  governação e 
pobreza sistémica; considerando que as defensoras do ambiente e dos direitos humanos, 
frequentemente impedidas de possuir terras ou de participar nos processos de tomada de 
decisões, enfrentam discriminação e violência sistemáticas e estruturais, correndo riscos 
acrescidos; considerando que, ao abrigo do Direito Internacional e do Direito da UE, 
qualquer pessoa que foge de perseguições tem direito a proteção internacional, 
incluindo os defensores dos direitos humanos no domínio ambiental;

D. Considerando que a Assembleia-Geral das Nações Unidas aprovou uma Declaração 
sobre os Defensores de Direitos Humanos, em 1999; considerando que esta declaração 

1 Front Line Defenders, Global Analysis 2019.
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estabelece que os Estados devem adotar todas as medidas necessárias para garantir que 
as autoridades competentes protegem todas as pessoas, individualmente e em associação 
com outras, contra qualquer forma de violência, ameaças, retaliação, discriminação 
arbitrária de facto ou de direito, coação ou qualquer outra ação arbitrária resultante do 
seu legítimo exercício dos direitos2 referidos naquela declaração;

E. Considerando que, segundo os Princípios-Quadro sobre os Direitos Humanos e o 
Ambiente do Relator Especial das Nações Unidas para o Ambiente (2018), no que 
respeita às obrigações dos Estados, ao abrigo da legislação sobre direitos humanos, 
relacionadas com o usufruto de um ambiente seguro, limpo, saudável e sustentável, os 
Estados devem «controlar e impor efetivamente o cumprimento das normas, 
prevenindo, investigando, punindo e corrigindo as violações das normas por parte de 
intervenientes privados, bem como das autoridades governamentais» (Princípio-Quadro 
12)3;

F. Considerando que, numa Resolução de 2019, o Conselho dos Direitos do Homem das 
Nações Unidas reconheceu o papel positivo, importante e legítimo desempenhado pelos 
defensores dos direitos humanos na promoção e na proteção dos direitos humanos e 
manifestou profunda preocupação pelo facto de os defensores dos direitos humanos que 
se dedicam às questões ambientais estarem entre os defensores dos direitos humanos 
mais expostos e em risco4;

G. Considerando que os impactos negativos das alterações climáticas são suportados, de 
forma desproporcionada, pelas pessoas e comunidades já em situação de desvantagem 
devido à geografia, à pobreza, à idade, à deficiência ou às origens culturais ou étnicas, 
que historicamente menos contribuíram para as emissões de gases com efeito de estufa; 
considerando que a natureza específica dos povos indígenas e das suas comunidades 
locais os pode tornar particularmente vulneráveis, pois podem estar localizados em 
zonas extremamente isoladas;

H. Considerando que as empresas devem respeitar os direitos humanos, em conformidade 
com os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos 
Humanos5; 

I. Considerando que a crise económica que se espera que resulte da pandemia pode levar 
os Estados a desviarem a sua atenção do ambiente, a fim de estimularem o crescimento 
económico a curto prazo;

1. Reconhece o elo indissociável entre as alterações climáticas e os direitos humanos; 
reconhece o papel fundamental dos defensores dos direitos humanos e dos seus 
representantes legais; lamenta o número crescente de assassinatos e atos violentos 
contra os defensores dos direitos humanos no domínio ambiental, incluindo a violência 
baseado no género, as ameaças, o assédio, a intimidação, as campanhas de difamação, a 

2 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf
3 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/SREnvironment/FrameworkPrinciplesUserFriendlyVer
sion.pdf
4 Resolução, de 21 de março de 2019, sobre o reconhecimento do contributo dos defensores dos direitos 
humanos no domínio ambiental para o usufruto dos direitos humanos, a proteção do ambiente e o 
desenvolvimento sustentável, https://digitallibrary.un.org/record/3804641?ln=en
5https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/SREnvironment/FrameworkPrinciplesUserFriendlyVersion.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/SREnvironment/FrameworkPrinciplesUserFriendlyVersion.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3804641?ln=en
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
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criminalização, o assédio judicial, a expulsão e a deslocação forçadas; realça, em 
especial, o trabalho realizado pelas mulheres defensoras do ambiente e condena os 
riscos que enfrentam;

2. Reitera que a obrigação de os Estados protegerem os direitos dos seus cidadãos se 
encontra claramente estabelecida no Direito Internacional; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a protegerem os direitos dos defensores dos direitos humanos no 
domínio ambiental na UE e em todo o mundo, a tomarem medidas específicas para 
protegerem a liberdade de expressão e a liberdade e o pluralismo dos meios de 
comunicação social no contexto dos direitos ambientais e garantirem a segurança e a 
proteção dos jornalistas; 

3. Apela a uma ação imediata contra o assédio, a intimidação, os ataques violentos e a 
prisão dos defensores do ambiente, incluindo a violência com base no género, bem 
como a uma resposta rápida para a proteção dos defensores do ambiente contra qualquer 
forma de assédio, perseguição ou violência;  exorta, por conseguinte, os países a 
garantirem a proteção dos defensores do ambiente através da adoção de leis e medidas 
de proteção holísticas, inclusive através da investigação e da responsabilização por 
quaisquer ataques e ameaças contra os mesmos;  apela a um maior apoio financeiro aos 
defensores dos direitos ambientais; reconhece as múltiplas e interconexas formas de 
violência e discriminação enfrentadas pelas defensoras dos direitos humanos no 
domínio ambiental, incluindo a violência sexual e com base no género; exorta os países 
a adotarem medidas eficazes para proteção das defensoras do ambiente e dos direitos 
humanos e a ponderaram a integração de uma perspetiva de género nos seus esforços no 
sentido de investigar as ameaças e os ataques contra os defensores dos direitos 
humanos;

4. Insta a UE a tomar medidas, em conformidade com a supracitada Resolução do 
Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas, para facilitar a sensibilização e a 
participação do público nos processos de tomada de decisões no domínio do ambiente, 
incluindo a sociedade civil, as mulheres, as crianças, os jovens, os povos indígenas e as 
comunidades rurais e locais, não apenas nos países em desenvolvimento, mas em todo o 
mundo;

5. Manifesta a sua profunda preocupação perante a deterioração constante da situação dos 
defensores dos direitos ambientais, dos autores de denúncias de irregularidades, dos 
jornalistas e dos profissionais do Direito; insta a UE e os seus Estados-Membros a 
protegerem a liberdade de expressão, a liberdade de expressão e o liberalismo dos meios 
de comunicação social e o direito de reunião, e a garantirem a segurança e a proteção 
dos jornalistas e dos autores de denúncias de irregularidades, tanto na UE como através 
das suas relações externas; manifesta a sua profunda preocupação perante os abusos, os 
crimes e os ataques mortíferos ainda cometidos contra jornalistas e trabalhadores dos 
meios de comunicação social pelo trabalho que efetuam; salienta que a denúncia de 
irregularidades constitui uma forma de liberdade de expressão e de informação e que 
desempenha um papel essencial na descoberta e na prevenção de violações do Direito 
da União, bem como no reforço da responsabilização e da transparência democráticas; 
insta a Comissão, neste contexto, a acompanhar a transposição e a garantir a plena 
aplicação, por parte dos Estados-Membros, da Diretiva (UE) 2019/1937 relativa à 
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proteção das pessoas que denunciam violações do Direito da União6; considera a 
liberdade de informação um instrumento importante para que as pessoas eventualmente 
afetadas pelas consequências das alterações climáticas sejam devidamente informadas, 
numa fase precoce, sobre os efeitos nocivos das alterações climáticas e as medidas de 
adaptação a estas; exige respeito pela liberdade de informação;

6. Apoia os esforços da Comissão para reforçar a democracia, o primado do Direito e os 
direitos humanos na sua ação externa, em particular no que diz respeito ao clima, dada a 
necessidade de a UE desempenhar um papel fundamental na promoção da proteção dos 
direitos humanos e de conceber e impulsionar iniciativas de luta contra a criminalidade 
organizada, a apropriação ilegal de terras e a desflorestação, uma vez que estas são 
componentes essenciais para garantir a proteção dos defensores dos direitos dos direitos 
humanos no domínio ambiental; apoia, firmemente, os esforços no sentido do 
desenvolvimento de instituições estáveis, de uma justiça exequível, de melhor acesso a 
recursos legais para as vítimas de violações dos direitos humanos em resultado das 
alterações climáticas e para os defensores dos direitos humanos no domínio ambiental, 
bem como da promoção dos direitos humanos e da boa governação;

7. Manifesta a sua profunda preocupação perante a crescente criminalização e perseguição 
dos ativistas ambientais nos países em desenvolvimento, em consequência da 
exploração dos recursos naturais, contribuindo, assim, para a desflorestação, a perda de 
biodiversidade7 e violações dos direitos humanos, que afetam, sobretudo, os povos 
indígenas; insta a Comissão a garantir que a UE não apoie iniciativas e projetos que 
conduzam à apropriação ilegal de terras, ao abate ilegal de árvores e à desflorestação ou 
a outros impactos prejudiciais para o ambiente; condena quaisquer tentativas de 
desregulamentação das proteções dos direitos humanos e ambientais no contexto da 
pandemia de COVID-19 e de outras crises; insta a Comissão a apoiar os defensores do 
ambiente em todo o mundo; sublinha que a segurança dos defensores dos direitos 
humanos no domínio ambiental está intrinsecamente ligada à segurança das 
comunidades que defendem; insta a Comissão a avaliar o contributo das comunidades 
indígenas para os projetos propostos e de que forma a sua experiência e os seus 
conhecimentos em matéria de ecologia local foram tidos em conta; 

8. Congratula-se com o compromisso da Comissão de adotar uma proposta legislativa 
sobre os requisitos de diligência devida a nível da UE para as empresas e salienta as 
necessidades e os direitos específicos das mulheres e dos grupos vulneráveis, como as 
crianças e os povos indígenas; salienta que este deve incluir a criação de vias de 
responsabilização e reparação judicial; salienta a importância de rever e reforçar o 
quadro legislativo da UE em matéria de responsabilidade ambiental e do acesso à justiça 
em questões ambientais, na sequência de uma avaliação de impacto exaustiva;

9. Reitera a sua posição de que todas as políticas, instrumentos e ferramentas relevantes da 
UE, incluindo os acordos comerciais, devem basear-se sempre nas mais elevadas 
normas internacionais e da UE em matéria de direitos humanos e do ambiente e ter 
como premissa o respeito pela democracia, o primado do Direito, os direitos humanos, 
as liberdades fundamentais e a dignidade humana, bem como a igualdade e a 

6 JO L 305 de 26.11.2019, p. 17.
7 Plataforma Intergovernamental Científica e Política sobre a Biodiversidade e os Serviços Ecossistémicos 
(IPBES), Relatório do seminário sobre biodiversidade e pandemias, https://ipbes.net/pandemics 

https://ipbes.net/pandemics
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solidariedade e os princípios da boa governação; considera que esta cooperação na 
tentativa de eliminar a intimidação, a repressão e a violência contra os povos indígenas 
e os defensores do ambiente deve resultar numa redução ou suspensão da ajuda e do 
apoio externos, sem afetar a ajuda humanitária e sem prejudicar os beneficiários finais; 
salienta, neste contexto, a importância da responsabilização para garantir que os fundos 
não sejam utilizados em projetos que prejudiquem o ambiente ou os direitos humanos; 
incentiva as delegações da UE em países terceiros a estabelecerem contactos com os 
representantes dos povos indígenas e os defensores do ambiente e a apoiarem-nos 
através de medidas adequadas; apoia o direito a um ambiente seguro, limpo, saudável e 
sustentável, bem como o trabalho dos defensores dos direitos humanos, sua proteção e o 
desenvolvimento de um ambiente que lhes permita desenvolverem as suas atividades;

10. Exorta a UE e os seus Estados-Membros a terem em conta os direitos dos povos 
indígenas nas políticas climáticas e a prestarem assistência técnica e financeira especial 
para aplicar programas de apoio às pessoas mais vulneráveis às consequências das 
alterações ou em consequência de deslocações provocadas pelo clima, como os povos 
indígenas, os refugiados e as pessoas deslocadas nas comunidades de acolhimento, bem 
como os defensores do ambiente;  regista a decisão do Comité dos Direitos do Homem 
das Nações Unidas no processo Teitiota v. Nova Zelândia8; 

11. Apoia uma abordagem da governação da migração em países terceiros baseada nos 
direitos humanos e que tenha em conta eventuais lacunas em matéria de proteção dos 
direitos humanos no contexto da migração; relembra, neste contexto, os instrumentos 
existentes para vias legais e considera que esses instrumentos devem continuar a ser 
criados para as pessoas que necessitam de proteção; salienta a necessidade de reforçar a 
capacidade dos Estados e a cooperação e o diálogo permanente com as organizações da 
sociedade civil, incluindo as que representam os povos indígenas e outras pessoas em 
situações vulneráveis, e os parceiros das Nações Unidas na aplicação desta abordagem; 
apoia a identificação e a promoção de boas práticas no que diz respeito a obrigações e 
compromissos em matéria de direitos humanos que apoiem e reforcem a elaboração de 
políticas a nível da UE e internacional sobre proteção do ambiente;

12. Considera que as alterações climáticas forçarão cada vez mais pessoas a migrar; 
relembra que as consequências negativas das alterações climáticas prejudicam as 
perspetivas de desenvolvimento nacional, agravando as desigualdades já existentes, 
como as disparidades entre homens e mulheres; sublinha que o impacto das alterações 
climáticas é pior para as pessoas mais vulneráveis, como as mulheres e as jovens; 
congratula-se com os compromissos assumidos pelo Vice-Presidente Frans 
Timmermans de corrigir as disparidades de género, exacerbadas pelas alterações 
climáticas; exorta a UE e os seus Estados-Membros a terem em conta a situação 
particular das mulheres e das jovens e a identificarem a discriminação e as 
vulnerabilidades específicas em razão do género, apoiando as boas práticas em que as 
mulheres atuam como agentes de mudança na salvaguarda do ambiente para fins 
sustentáveis; exorta a uma maior colaboração com os parceiros internacionais, a fim de 
integrar a violação dos direitos humanos causada por degradação ambiental em políticas 
ambientais e de tomar medidas em matéria de clima com base nos direitos humanos; 

8 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/127/D/2728/20
16&Lang=en 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/127/D/2728/2016&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/127/D/2728/2016&Lang=en


PE658.863v02-00 8/10 AD\1219567PT.docx

PT

reconhece o trabalho inestimável realizado pelos defensores dos direitos humanos na 
proteção e na promoção dos direitos humanos e dos valores fundamentais; exorta a UE 
a enfrentar a crise climática como uma crise dos direitos humanos e a aplicar medidas 
eficazes para combater as alterações climáticas e liderar a salvaguarda dos direitos das 
gerações futuras.
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