Semana Verde da UE de 2019 – contexto

A Semana Verde da UE de 2019 irá decorrer de 13 a 17 de maio. A cerimónia oficial de abertura –
que contará com a presença de Karmenu Vella, Comissário Europeu para o Ambiente, Assuntos
Marítimos e Pescas, e de Adam Struzik, Marechal da região da Mazóvia – será organizada por
esta região polaca e realizar-se-á em Varsóvia, na Polónia, no dia 13 de maio.
A Conferência de Alto Nível da Semana Verde da UE está agendada para 15 a 17 de maio, em
Bruxelas. Aberta às partes interessadas no meio ambiente e ao grande público, inclui ainda a
cerimónia de entrega de prémios da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, organizada
pelo Comité das Regiões Europeu, bem como a cerimónia de entrega de prémios LIFE, nos dias
15 e 16 de maio, respetivamente.

Uma oportunidade para o debate
Organizada pela Direção-Geral do Ambiente da Comissão Europeia há quase 20 anos, a Semana
Verde é a maior ocasião do ano para discutir a política ambiental da UE, atraindo líderes de todo o
mundo. Fomenta o debate entre os participantes ao nível europeu, nacional e local, por forma a
gerar contributos para a elaboração e implementação de políticas.
Estes debates promovem o crescimento de uma comunidade de atores envolvidos na capacitação
ambiental e na partilha de práticas a nível europeu, motivando também os cidadãos para
participarem nos esforços ambientais da UE e darem o seu próprio contributo.

O mote de 2019
A legislação ambiental da UE tem um grande impacto nas nossas vidas. Melhora a qualidade da
água e do ar, protege a natureza e promove a reciclagem. Mas, para fazer realmente a diferença,
tem de ser aplicada na íntegra.
Em 27 de março de 2019, a Comissão Europeia publicou um conjunto de relatórios relativos ao
estado da aplicação da legislação ambiental na Europa: O reexame da aplicação da política
ambiental. A Semana Verde da UE de 2019 irá analisar as conclusões desta avaliação, levantando
questões como as seguintes: Quais são os benefícios da legislação ambiental da UE para os
cidadãos? Como se reconhece o sucesso da sua aplicação? Onde se verificam falhas na
aplicação e porquê? Como podem as partes interessadas apropriar-se da legislação europeia? E
como pode a UE facilitar o processo, assegurando ao mesmo tempo que os cidadãos sejam
ouvidos?

Eventos associados
Tal como nos anos anteriores, a Semana Verde da UE terá vários eventos associados por toda a
Europa, nos meses de abril e maio, organizados por uma ampla variedade de partes interessadas,
tais como autoridades locais, ONG e empresas. Alguns
exemplos incluem a simulação de um julgamento sobre
um problema relacionado com a aplicação da legislação

ambiental, organizada pelos alunos da Faculdade de Direito de Lyon, no dia 26 de abril; um
laboratório vivo em Gotemburgo, no dia 8 de maio, que permitirá aos fornecedores de produtos
isentos de combustíveis fósseis apresentá-los a potenciais compradores, como o Hoppet, um
jardim de infância livre de combustíveis fósseis; e a oficina de formação O que está por baixo?
sobre a preservação do património subaquático, de 15 a 19 de maio, realizada maioritariamente a
bordo de uma embarcação, ao largo das ilhas italianas Égadas.

Desafio #MyGreenAction
De 21 de março a 10 maio, o desafio #MyGreenAction convida os jovens europeus a partilhar
fotografias, vídeos ou ilustrações das ações que praticam para garantirem um futuro mais verde,
através das suas contas de Instagram ou Twitter ou em comentários às publicações oficiais da
Comissão Europeia sobre o desafio #MyGreenAction. Quinzenalmente, três publicações serão
selecionadas para divulgação nos canais de redes sociais da Comissão Europeia, e as dez
melhores publicações serão incluídas num breve vídeo a exibir durante a Semana Verde da UE.

Eleições europeias
A Semana Verde da UE de 2019 irá ocorrer durante o período que antecede as Eleições
europeias, de 23 a 26 de maio. Ao demonstrar as vantagens dos esforços ambientais
desenvolvidos pela UE dos anos recentes, a Semana Verde representa uma oportunidade para
promover um compromisso democrático totalmente informado (em especial entre os eleitores
estreantes).

