
  

See in English. Voir en français. Ver en castellano. Vedi in italiano. Ver em português  

PARA UMA INICIATIVA DE CIDADANIA EUROPEIA (ICE) PELA 
REGULAMENTAÇÃO PROTECCIONISTA DOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS  

Consideramos prioritário o fomento e a criação de redes de grupos 
sociais de base, em cada país e a nível europeu, pela regulamentação 
proteccionista da polução electromagnética, que difundam as alertas 
cientistas independentes, lancem o debate e ampliem os apoios para 
aplicar propostas de acção proteccionista como as contidas no 
Manifesto Europeu em apoio a uma ICE, por  uma  regulação  da  
exposição  aos  campos  electromagnéticos  (CEM) que proteja 
realmente a saúde pública. 

Chegado o momento, valorizar-se-ia a viabilidade, relevância e 
eficiência de lançar uma Iniciativa Cidadã Européia (ICE) pela 
regulamentação proteccionista da exposição aos campos 
electromagnéticos.  

Independentemente do lançamento ou não de uma ICE, vos 
convidamos a apoiar este Manifesto Europeu pela regulação 
proteccionista da polução electromagnética, já que também supõe um 
apoio directo às recomendações e reivindicações proteccionistas 
defendidas em cada país desde o âmbito científico-profissional, 
institucional e da sociedade civil. 

HISTÓRIA DE UM PROCESSO: 

- Desde princípios de 2013, diferentes associações cidadãs de base de 
diferentes países europeus, em contacto com a “International EMF 
Alliance” (IEMFA), iniciaram um processo para valorizar a viabilidade de 
elaborar uma “Iniciativa Cidadã Européia” (ICE), para a implementação 
das medidas propostas na Resolução 1815 da Assembleia Parlamentar 
do Conselho de Europa sobre “Perigos potenciais dos campos 
electromagnéticos e seus efeitos sobre o médio ambiente” (2011). 
 
- O 29 de junho de 2013, celebrou-se uma reunião em Madri organizado 
pela “Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética” 
(PECCEM), com o apoio dos delegados de organizações de diversos 
países de Europa (Bélgica, Espanha, França, Itália, Portugal, Suécia). Na 
reunião aprovou-se um Manifesto Europeu em apoio a uma ICE, pela 
regulação proteccionista da polução electromagnética, em base às 
principais linhas de actuação proteccionista contribuídas desde o âmbito 
científico, profissional, institucional e social. 

- O 3 de Outubro de 2013, apresenta-se na sede do Parlamento europeu 
em Bruxelas este “Manifesto europeu de apoio à ICE” e se debate sobre 
as limitações legais e as possibilidades do formato ICE. 

 

 

 

 
Madrid, 29 junho 2013. Aprovação 
do Manifesto Europeu 
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- Bruxelas, em 12 de janeiro de 2016: o debate sobre um ICE é reativado em uma reunião no Parlamento 
Europeu, patrocinada pela eurodeputada francesa dos Verdes / ALE, Michèle Rivasi, em que participaram 
(em pessoa e delegado) representantes de organizações de 10 países europeus engajados na luta contra a 
poluição eletromagnética, e com a presença de Bernardo Hernández Bataller, como representante da 
secção especializada TEN do RTE Comité Económico e social Europeu (CESE). Em uma reunião anterior las 
organizações europeias discutiram como estabelecer as bases para a coordenação com base em 
documentos de consenso como o Manifesto Europeu para apoiar uma ICE. Veja abaixo fotos 

 
 

Manifesto Europeu em apoio a uma ICE, por  uma  
regulação  da  exposição  aos  campos  electromagnéticos  
(CEM) que proteja realmente a saúde pública 

Escolha o idioma para o telecarregamento: Catalâo, Castelhano, Francês, Galego, 
Inglês, Italiano, Português, 

Os signátarios do Manifesto Europeu: 
Entre os signatarios deste manifesto europeu há científicos, pesquisadores e experientes, bem como ordens 
e associações profissionais, e representantes de organizações da sociedade civil [defensores da saúde, 
consumidores, vizinhos, ambientalistas, ecologistas, sindicalistas, mães e pais, pessoas afectadas de 
síndromes de sensibilização central (electrohipersensibilidade, sensibilidade química múltipla, fadiga 
crónica, fibromialgia, etc.) e de tumores cerebrais, pessoas comprometidas na luta contra a contaminação 
electromagnética, ...) procedentes de 26 países (Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, 
Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Índia, Irlanda, Itália, Macedónia, países Baixos, Panamá, Polónia, 
Portugal, Reino Unido, Rússia, África do Sul, Eslováquia, Espanha, Suécia, Suiça e Estados Unidos). Ver a 
lista em Inglês:  

Download the signatories of the ECI Manifesto  

Solicitamos o vosso apoio ao Manifesto Europeo: 
 Envia-nos teu nome e sobrenome (e título profissional, em caso de 
investigadores/cientistas/experientes), o nome de tua organização (no caso de representantes de 
organizações sociais ou profissionais) e a tua localidade e país. 

 Envia-nos a vossa adesão ao seguinte correio electrónico: euro.coord.for.emf.regulation@gmail.com 
(Coordenadora européia por uma regulação da exposição aos campos electromagnéticos que proteja 
realmente a saúde pública) com uma cópia aos coordenadores do teu país (se fosse o caso): Alemanha 
(kontakt@elektrosensibel-muenchen.de e kontakt@diagnose-funk.de),  Bélgica 
(beperk.de.straling@gmail.com), Espanha (coordinacion@peccem.org), França (contact@vincent-lauer.fr e 
contact@robindestoits.org), Holanda (https://www.stichtingehs.nl/stuur-een-mail), 
Irlanda(iervnhelp@hushmail.com), Itália (presidente@elettrosensibili.it e amica@infoamica.it), Polónia 
(barbara.galdzinska@cordate.pl), Portugal (paulojvvale@gmail.com), Reino Unido 
(Eileen@radiationresearch.org), Suécia (mona@stralskyddsstiftelsen.se).  

http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/CAT_MANIFEST_EUROPEU_DE_SUPORT_A_LA_ICE.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/CAS_MANIFIESTO_EUROPEO_DE_APOYO_A_LA_ICE.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/FRAN_MANIFESTE_EUROPEEN_DE_SOUTIEN_A_L%27ICE.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/GAL_MANIFESTO_EUROPEO_DE_APOIO_A_ICE.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/ENG_EUROPEAN_MANIFESTO_IN_SUPPORT_THE_ECI.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/ITA_EUROPEAN_MANIFESTO_IN_SUPPORTO_DELLE_ICE.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/POR_MANIFIESTO_EUROPEU_DE_APOIO_A_ICE.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/SignatoriesManifestoECI_EMF_June-2016.pdf
mailto:euro.coord.for.emf.regulation@gmail.com
mailto:kontakt@elektrosensibel-muenchen.de
mailto:kontakt@diagnose-funk.de
mailto:beperk.de.straling@gmail.com
mailto:coordinacion@peccem.org
mailto:contact@vincent-lauer.fr
mailto:contact@robindestoits.org
https://www.stichtingehs.nl/stuur-een-mail
mailto:iervnhelp@hushmail.com
mailto:presidente@elettrosensibili.it
mailto:barbara.galdzinska@cordate.pl
mailto:paulojvvale@gmail.com
mailto:Eileen@radiationresearch.org
mailto:mona@stralskyddsstiftelsen.se
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/SignatoriesManifestoECI_EMF_June-2016.pdf

