
«O Pacto Ecológico Europeu é a nossa nova estratégia de crescimento.
Ajudar-nos-á a reduzir as emissões e, ao 

mesmo tempo, a criar emprego.»
Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia

«Para melhorar o bem estar das pessoas e garantir 
que as gerações futuras vivam num planeta saudável, 
propomos uma transição ecológica e inclusiva.»
Frans Timmermans, vice presidente executivo

93 % dos cidadãos 
europeus consideram que 
as alterações climáticas 
são um problema grave

93 % dos cidadãos 
europeus tomaram pelo 
menos uma ação para 
combater as alterações 
climáticas

79 % dos cidadãos 
concordam que a adoção de 
medidas contra as alterações 
climáticas conduzirá a uma 
maior inovação

O Pacto Ecológico Europeu tem por objetivo melhorar o bem estar das pessoas. 
Ao tornar a Europa climaticamente neutra e ao proteger o nosso habitat natural 
beneficiaremos as pessoas, o planeta e a economia. Ninguém ficará para trás.

A UE:

Tornar-se-á 
climaticamente 
neutra a partir de 
2050

Protegerá as vidas 
humanas, dos animais 
e das plantas, reduzindo 
a poluição

Ajudará as empresas 
a tornarem-se líderes 
mundiais em produtos 
e tecnologias limpas

Ajudará a assegurar uma 
transição justa e inclusiva
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#EUGreenDeal

O que é o Pacto 
Ecológico Europeu?

https://twitter.com/hashtag/eugreendeal


A produção e a utilização de 
energia são responsáveis por mais 
de 75 % das emissões de 
gases com efeito de estufa da UEO que 

faremos?

Os transportes 
representam 25 % 
das nossas emissões

Ajudar as empresas 
a inovar e a tornarem-
se protagonistas de 
primeiro plano da 
economia verde

40 % do nosso 
consumo de energia tem 
origem nos edifícios

Renovar os edifícios para 
ajudar as pessoas a baixar 
as contas de eletricidade 
e reduzir a utilização de 
energia

A indústria 
europeia utiliza 
apenas 12 % 
de materiais 
reciclados

CLIMA

EDIFÍCIOS

INDÚSTRIA

MOBILIDADE

A UE será climaticamente neutra em 2050.
A Comissão proporá um quadro legislativo em matéria de clima, conferindo 
força de lei a este compromisso político e tornando-o um motor de investimento.

Para atingir este objetivo é necessário tomar medidas em todos os 
setores da nossa economia:

Implantar formas de 
transporte público 
e privado mais limpas, 
mais baratas e mais 
saudáveis

Descarbonizar 
o setor da 
energia
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