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MANIFESTO EUROPEU DE APOIO À ICE 

1. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E DOS PRINCÍPIOS ALARA (AS LOW AS 
REASONABLY ACHIEVABLE) E ALATA (AS LOW AS TECHNICALLY ACHIEVABLE) EM EXPOSIÇÃO 
(IMISSÃO) AOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS (CEM), em linha com as recomendações da 
Agência Europeia do Ambiente -AEA- (1) e da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, -
APCE- nos pontos 5, 8.1.2 e 8.4.3 da Resolução 1815 de 2011 (2), e a sua constante actualização 
com base nos conhecimentos mais recentes sobre os efeitos biológicos. 

2. A REVISÃO E A REDUÇÃO DOS LIMITES DE EXPOSIÇÃO (IMISSÃO) AOS CEM (3), COM A 
CORRESPONDENTE MONITORIZAÇÃO PARA O SEU CUMPRIMENTO, com base no conhecimento 
dos efeitos biológicos (térmicos e não térmicos) e os efeitos nocivos na saúde, tal como o solicitam 
os pontos 8.1.1 e 8.1.2 da Resolução APCE 1815 (2) e as diferentes declarações da Agência Europeia 
do Ambiente (1), com base no Relatório BioInitiative (4) e na monografía ICEMS de 2010 sobre os 
efeitos não térmicos dos campos electromagnéticos (5), e as Resoluções da ICEMS desde 2002 (6). 

2.1. CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS DE RADIOFREQUÊNCIA (CEM RF): 

- Começar com o limite de exposição máxima para a soma de exposições de CEM de RF, com base 
nos efeitos biológicos e efeitos secundários recolhidos no Relatório BioInitiative 2007, revisão de 
mais de 2.000 estudos: 

Em interiores, limite recomendado no ponto 8.2.1 da Resolução APCE 1815 de 2011 (2): 

0.01 μW/cm2 0.1 miliWatts/m2  0.2 V/m 

E o seu equivalente em exteriores: 

0.1 μW/cm2 1 miliWatts/m2  0.6 V/m 

- Controle global em tempo real do cumprimento do valor limite de exposição através de zonas 
de monitorização contínua com a informação do público em tempo real através de Internet 
contemplada em alguns regulamentos (7), em linha com o ponto 8.4.3 da Resolução 1815 da APCE 
(2), o parágrafo 9 da Resolução do Parlamento Europeu P6_TA(2009)0216 (8) e o artigo 5 do 
Convenção de Aarhus (9). 

2.2. CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS DE FREQUÊNCIA EXTREMAMENTE BAIXA (CEM FEB): 

- 1 mG -miliGauss- (0.1 µT -microTesla-) em espaços habitáveis, como limite máximo de 
exposição aos CEM FEB da rede eléctrica (linhas de alta tensão, subestações, transformadores, 
...), que seja garantido com um planeamento urbano de uma distância de segurança das zonas 
habitadas de 1 m por cada Kilovolt de tensão nominal já contemplada em alguns regulamentos 
(10), em linha com o recomendado nos pontos 8.4.1 e 8.4.2 da Resolução APCE 1815 (2) e os 
pontos 8 e 26 da Resolução do Parlamento Europeu P6_TA Europeia (2009) 0216 (8) ("para reduzir 
ao máximo a exposição dos residentes no caso de extensão de uma rede de linhas eléctricas de alta 
tensão"), com base na literatura científica apoiada pela AEA para a APCE em 2011 (1, 4 e 5) e a 
recomendação do Painel Científico de Seletun 2009 (11). Este limite de exposição deve considerar-
se como um acordo de mínimos uma vez que já foram reportados efeitos biológicos em níveis 
inferiores a 1 mG (4 e 5). 
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2.3. REVISÃO/ACTUALIZAÇÃO CONTÍNUA DESTES VALORES LIMITE: 

- Em função dos estudos e publicações científicas mais actuais sobre os efeitos biológicos, tal 
como os já recolhidos na actualização de 2012 do Relatório BioInitiative, que passou em revista 
mais de 1.800 novos estudos (4), e os já levantados na Resolução de Potenza Picena de 2013 (12), e 
nos estudos futuros. 

3. INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO 

- Campanhas de informação, com participação das organizações de cidadãos afectados -
aplicação da Convenção de Aarhus- (9), para sensibilizar a opinião pública das resoluções do 
Parlamento Europeu de 2008 e 2009 (3 e 8) – de minimizar a exposição aos CEM; do ponto 8.2.4 
da Resolução APCE 1815 (2) – de informar dos riscos potenciais; também recomendadas por 
diversas resoluções de agências de saúde europeias, associações profissionais e científicas (13). 
Informação em favor das conexões por cabo em lugar das conexões sem fio, e ensinar a reconhecer 
e a minimizar o risco do uso do telemóvel e demais dispositivos sem fios (diminuir o tempo de uso, 
aumentar a distância entre o dispositivo emissor e a cabeça e o corpo em general, evitar situações 
de forte exposição, dar primazia ao telefone fixo para os telefonemas de longa duração,...), 
especialmente nas populações com maior risco (14), e os riscos do uso de dispositivos sem fios para 
acesso a redes de dados (15). Estas campanhas de sensibilização devem também incluir os riscos 
para a saúde (e como os minimizar) associados aos aparelhos electrodomésticos, na linha proposta 
pelo ponto 18 da Resolução do Parlamento europeu P6_TA(2009)0216 (8), incluindo as lâmpadas 
fluorescentes compactas (CFLs). 

Informar dos efeitos descritos na literatura médica (4 e 5) devido à exposição activa ou passiva 
(como no caso do tabaco) aos CEM a curto e a médio prazo [dor de cabeça, insónia, ansiedade; 
alteração da cognição, da memória e da aprendizagem, do comportamento, do tempo de reacção, 
da atenção e da concentração, da actividade cerebral (electroencefalograma - EEG alterado), ...] e a 
longo prazo [EHS, fadiga crónica, problemas de fertilidade, problemas cardio-vasculares, doenças 
degenerativas e oncológicas (16), ....]. 

- Os estabelecimentos de ensino como zonas saudáveis sem exposição aos CEM (“Zonas 
Brancas”), do mesmo modo que os “espaços não-fumadores”: 

Protecção e educação das crianças e adolescentes na sua categoria de grupos sensíveis (de maior 
risco) em período de formação (em momento crucial para a aquisição de hábitos e atitudes), com 
uma conexão à Internet por cabo no domínio da educação (sem Wi-Fi, nem outros dispositivos sem 
fios), tal como recomendado no ponto 8.3.2 da Resolução APCE 1815 (2). 

Educação para a saúde dos agentes implicados no âmbito educativo sobre os riscos da radiaçao 
dos dispositivos sem fios ante a maior vulnerabilidade infanto-juvenil à exposição aos CEM e à 
pressão publicitária e de grupo (condutas adictivas), exortando a demorar o início do seu uso na 
população infanto-juvenil. Instaurar e potenciar programas específicos de educação ambiental e 
para a saúde sobre os riscos dos CEM. Em linha com a recomendação dada pelo ponto 8.3.1 da 
Resolução APCE 1815 (2), o ponto 17 da Resolução do Parlamento Europeu P6_TA(2009)0216 (8) e 
numerosas agências sanitárias, associações profissionais e científicas (13), atendendo à participação 
dos agentes implicados como contempla o Convênio de Aarhus (9). 

4. RECONHECIMENTO DA EHS, PROTECÇÃO DAS PESSOAS EHS E, ZONAS DE PROTECÇÃO DE CEM 

- Reconhecimento oficial da existência desta síndrome de "electro-hipersensibilidade" (EHS) 
como uma doença ambiental e –tal como na Suécia- reconhecer como incapacidade (‘handicap’) 
as inadaptações e as incapacidades funcionais daí resultantes (incluindo a adaptação às condições 
de trabalho e a incapacidade para o trabalho). Em conformidade com o ponto 8.1.4 da Resolução 
APCE 1815 (2) e o ponto 28 da Resolução do Parlamento Europeu P6_TA(2009)0216 (8). 

- Criação de protocolos sanitários de detecção e de intervenção, já realizados por instituições 
como a Ordem dos Médicos da Áustria (17), sensibilizar os profissionais da saúde da existência 
desta síndrome e fomentar a formação em doenças ambientais. 
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- Os lugares públicos como ZONAS BRANCAS isentas de redes sem fios: escolas e infantários, 
hospitais e centros de saúde em general, edifícios governamentais e outros (tais como estações de 
correios, bibliotecas, etc) de atendimento ao público, centros comunitários e residências de idosos, 
transportes públicos, lojas e centros comerciais, …, em cumprimento dos princípios gerais da 
“Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência” da não discriminação, da 
participação e da plena e efectiva inclusão na sociedade, igualdade de oportunidades, 
acessibilidade ... (18). 

- Garantir uma moradia habitável para as pessoas EHS: criação de ZONAS BRANCAS em povoações 
e cidades, como medida de urgência para as pessoas em maior risco, e a concessão de ajudas 
estatais para proteger as suas casas. Tudo isto em conformidade com o ponto 8.1.4 da Resolução 
APCE 1815 (2) e em cumprimento da “Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência” (18). 

5. MEDIDAS DIRIGIDAS À INDÚSTRIA E À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 

- A participação do público no processo de implementação e monitorização de estações base de 
telemóveis e as linhas e transformadores de alta tensão, em linha com as recomendações do 
ponto 8 da Resolução do Parlamento Europeu P6_TA (2009) 0216 (8), o parágrafo 8.4.4 PACE 
resolução 1815 (2) e o artigo 6 da Convenção de Aarhus (9). 

- Regulamentação da oferta publicitária de dispositivos emissores de microondas. Proibição da 
publicidade em favor do seu uso excessivo e proibição da publicidade específica infanto-juvenil 
(maior vulnerabilidade) de dispositivos sem fios, denunciadas no ponto 23 da Resolução do 
Parlamento Europeu P6_TA(2009)0216 (8). Esta regulamentação segue os passos da Directiva 
europeia de 2003 sobre a publicidade aos produtos de tabaco (19). 

- Etiquetagem obrigatória dos dispositivos sem fios, em linha com a recomendação do ponto 
8.2.3 da Resolução 1815 da APCE (2) e seguindo os passos das medidas de etiquetagem aplicadas 
pela Directiva europeia de 2001 sobre os produtos do tabaco (20). Imprimir o alerta de 
potencialmente prejudicial à saúde assim como a classificação como cancerígeno da categoria 2b 
pela IARC/OMS (16) com a divulgação dos riscos potenciais para a saúde relacionados com seu uso 
e os conselhos para minimizar ditos riscos. Assinalar nas embalagens dos telemóveis e em seus 
pontos de venda a "Taxa de Absorção Específica” (‘SAR’). 

- Retirada do mercado de telefones e dispositivos sem fios específicos para a população infantil, 
por estar em contradição com os pontos 8.1.1 e 8.3 da Resolução 1815 da APCE (2), e a retirada 
dos telefones DECT vulgares -substituir por telefones fixos com cabo ou por ‘DECT ZERO’: Eco Dect 
Plus e Full Eco- (21), em linha com o ponto 8.1.5 da Resolução 1815 da APCE (2) de potenciar 
“tecnologias que sendo também eficazes tenham efeitos menos prejudiciais sobre o ambiente e a 
saúde”. 

- Instauração de dispositivos de aviso da conversa após 3 minutos, como prevenção do 
incremento de tumores cerebrais, como recomendou o Comité Nacional Russo de Protecção para 
as Radiações Não-Ionizantes (22), em linha com o enunciado no ponto 8.1.1 da Resolução 1815 da 
APCE (2). Ver nota e classificação da IARC/OMS (16). 

- Normas sanitárias de convivência que dissuadam de falar pelo telemóvel próximo de mulheres 
grávidas, crianças e de qualquer pessoa que exija o seu direito de evitar uma exposição passiva, em 
cumprimento da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (18) e de acordo com as 
normas de protecção do tabagismo passivo (especialmente na infância e maternidade) 
contempladas no Convênio-Marco da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o Controle do 
Tabaco de 2003 (23). 

- Retirada do mercado das incubadoras cujos motores expõem os recém nascidos a CEM de 
Frequência Extremamente Baixa (CEM FEB), potenciando o desenho de incubadoras com o motor 
afastado do bebé ou que utilizem chapas absorventes adequadas que protejam o seu corpo (como 
as de Metal-Mu) (24), em linha com o ponto 8.1.5 da Resolução 1815 da APCE (2) de potenciar 
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tecnologias que sendo também eficazes tenham efeitos menos nocivos sobre o ambiente e a saúde. 

- Moratória na aplicação e implantação dos “contadores inteligentes” (25), e das redes “4G”, em 
linha com o enunciado nos pontos 8.1.1 (tomar todas as medidas razoáveis para reduzir a 
exposição) e 8.1.5 (potenciar tecnologias que sendo também eficazes tenham efeitos menos 
nocivos sobre o ambiente e a saúde -ou não os tenham-) da Resolução 1815 da APCE (2). 

- Cobertura obrigatória de seguro de responsabilidade civil, incluindo os danos à saúde, para a 
Indústria de telecomunicações móveis e outros dispositivos sem fios, cuja ausência se evidencia no 
ponto 26 da Resolução do Parlamento Europeu P6_TA(2009)0216 (8). 

- Favorecer os estudos e investigações independentes em linha com a recomendação dos pontos 
8.5.4-8.5.7 da Resolução 1815 da APCE (2): aumentar o financiamento público, comissões 
independentes para a atribuição de fundos públicos, a transparência obrigatória nos lobbies, a 
incompatibilidade da participação e do financiamento de fundações apoiadas pelos sectores de 
telecomunicações e energéticos nos organismos públicos (26) com a obrigação de informar a fonte 
de financiamento dos estudos utilizados nas avaliações de riscos de ditos organismos. 

- Garantir a transparência, a imparcialidade e a pluralidade das avaliações de peritagem, sobre 
os riscos sanitários dos campos electromagnéticos não ionizantes (CEM), em linha com o ponto 7 
da Resolução 1815 da APCE (2), em todos os níveis de decisão incluindo a nomeação dos peritos, a 
apresentação de interpretações científicas alternativas, incluindo os “pontos de vista” da cidadania 
com a presença dos grupos relevantes neste âmbito em aplicação do Convênio de Aarhus (9), ... 

- Substituir as redes sem fios por conexões por cabo onde seja possível. Implantação de uma 
rede europeia de cabo coaxial / fibra óptica, em linha com o enunciada nos pontos 8.1.1 (tomar 
todas as medidas razoáveis para reduzir a exposição) e 8.1.5 (potenciar tecnologias que sendo 
também eficazes tenham efeitos menos nocivos sobre o ambiente e a saúde -ou não os tenham-) 
da Resolução 1815 da APCE (2).  

- Promoção de tecnologias e técnicas para um futuro biocompatível e sustentável desde o 
ponto de vista ambiental e da saúde humana (27), em linha com o enunciado no ponto 8.1.5 da 
Resolução 1815 da APCE (2) e o ponto 7 da Resolução do Parlamento Europeu P6_TA(2009)0216 
(8). 

 

NOTAS: 

1.- Ver comunicações da Agência Europeia do Ambiente (AEA) em apoio ao Relatório BioInitiative: 

- Em 2007: http://www.eea.europa.eu/highlights/radiation-risk-from-everyday-devices-assessed. 
- Em 2008-2009, na Comissão do ambiente, da saúde pública e da segurança alimentar do Parlamento Europeu. 
- Em 2009, “Conference on Cell Phones and Health: Science and Public Policy Questions, Washington, 15 September 2009”: 
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Investigacion/Directora_AEMA_2009.ing.pdf.  
- Em 2011, na Comissão de meio ambiente, agricultura e assuntos territoriais da APCE:  
http://www.icems.eu/docs/StatementbyJMGFeb252011.pdf?f=/c/a/2009/12/15/MNHJ1B49KH.DTL. 
Ver  documento 12608 -parágrafo B ponto 4.21-: http://www.assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=13137&Language=EN. 
- Em 2013, "Lições Tardias de Alertas Precoces: ciência, precaução, inovação”, Volume 2, Capítulo 21:  
http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2/late-lessons-chapters/late-lessons-ii-chapter-21. 

2.- Resolução 1815 da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE) sobre os perigos potenciais de campos electromagnéticos 
e os seus efeitos sobre o meio ambiente (27.05.2011):  
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/eRES1815.htm, versão portuguesa em: 
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Institucions_Europeas/Resolu%C3%A7ao.A.P.Consello.Europa.27.05.11.pdf.  

3.- Os limites estabelecidos pelo ICNIRP são INSUFICIENTES e IRRELEVANTES: nunca protegeram dos efeitos biológicos e da exposição 
crónica em longo prazo, só se basearam nos efeitos térmicos da exposição em curto prazo -6 minutos de exposição- 
(http://www.icnirp.de/documents/emfgdl.pdf) na linha exposta nos pontos 21, 22 e 23 da Resolução do Parlamento Europeu de 
Setembro de 2008 sobre a Análise intercalar do Plano de Acção Europeu "Ambiente e Saúde" - 2004-2010: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0410+0+DOC+XML+V0//PT, e no ponto 8.1.2 da 
Resolução 1815 da APCE: http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/eRES1815.htm. 

4.- Relatório ‘Bioiniciativa’ 2007/2012. Edição de Agosto de 2007: revisão de mais de 2.000 estudos. Actualização em Dezembro de 
2012: revisão de mais de 1.800 novos estudos: http://www.bioinitiative.org/.  

5.- A primeira monografia da ICEMS (Comissão Internacional para a Segurança Electromagnética): "Non-Thermal Effects and 
Mechanisms of Interaction Between Electromagnetic Fields and Living Matter", edited by Livio Giuliani and Morando Soffritti for the 

http://www.eea.europa.eu/highlights/radiation-risk-from-everyday-devices-assessed
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Investigacion/Directora_AEMA_2009.ing.pdf
http://www.icems.eu/docs/StatementbyJMGFeb252011.pdf?f=/c/a/2009/12/15/MNHJ1B49KH.DTL
http://www.assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=13137&Language=EN
http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2/late-lessons-chapters/late-lessons-ii-chapter-21
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/eRES1815.htm
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Institucions_Europeas/Resolu%C3%A7ao.A.P.Consello.Europa.27.05.11.pdf
http://www.icnirp.de/documents/emfgdl.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0410+0+DOC+XML+V0//PT
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/eRES1815.htm
http://www.bioinitiative.org/
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"European Journal of Oncology" - Library Vol. 5 of the National Institute for the Study and Control of Cancer and Environmental Diseases 
"Bernardo Ramazzini", Bologna, Italy, 2010, Part I and Part II.  http://www.icems.eu/papers.htm. 

6.- http://www.icems.eu/index.htm. 

7.- Os dispositivos de controle em tempo real recolhem valores de “pico” instantâneos (ou máximos) em função da existência dos efeitos 
não térmicos, contrariamente à utilização de médias, que são baseadas exclusivamente na existência de efeitos térmicos. Em Espanha, o 
decreto municipal de Leganés (actualmente suspendido pela autoridade judicial), contempla o desenvolvimento destes sistemas de 
controlo contínuo centrados na exposição real da população (a soma das emissões dos diferentes emissores sem fios nos diferentes 
pontos de uma localidade): http://oa.upm.es/13170/1/INVE_MEM_2011_109836.pdf. 

8.- Resolução do Parlamento Europeu, de 2 de Abril de 2009, sobre preocupações com a saúde associadas aos campos 
electromagnéticos (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//PT). 

9.- Convenção de Aarhus da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa (1998), sobre o acesso à informação, participação do 
público na tomada de decisões e acesso à justiça em assuntos ambientais: http://www.unece.org/env/pp/welcome.html; texto em 
português: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/EU%20texts/conventioninportogese.pdf. 

10.-  Ver o artigo 52 das normas urbanísticas do Plano Geral de Ordenamento de Jumilla (Espanha):  
http://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=11833. 

11.- Painel Científico de Seletun de 2009, sobre os Riscos para a saúde dos campos electromagnéticos: pontos de consenso, 
recomendações e fundamentos:  http://emfsafetynetwork.org/wp-content/uploads/2011/02/Scientific-panel-on-EMF-Health-Risks.pdf. 

12.- Resolução de Potenza Picena de 2013:  
https://www.dropbox.com/s/kojjj5i6al3uy72/POTENZA%20PICENA%20SCIENTIFIC%20RESOLUTION%202013.pdf. 

13.- Na linha das numerosas recomendações contra o uso imoderado do móvel e/ou de protecção infanto-juvenil das tecnologias sem 
fios, realizadas desde administrações governamentais (especialmente sanitárias) e/ou associações profissionais sanitárias en estados 
como Alemanha (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ), Áustria (1, 2, 3), Bélgica (1, 2, 3, 4, 5), Canadá (1, 2), Espanha (1, 2, 3, 4, 5, 6), Estados Unidos (1, 2, 
3), Finlândia (1), França (1, 2, 3, 4), Índia (1), Israel (1, 2, 3, 4), Itália (1,  2), Irlanda (1), Reino Unido (1, 2), Rússia (1, 2, 3, 4, 5), Suiça (1, 2, 
3)…. Também a nível internacional (exemplo: a Comissão Internacional para a Segurança Electromagnética -ICEMS- e as numerosas 
declarações científicas: http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Declaraci%C3%B3ns/declarations.pdf) e a nível 
europeu (exemplo: a Agência Européia de Médio Ambiente). Ver: http://wifiinschools.org.uk/resources/safeschools2012.pdf e 
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/WIFI/documentos%20base/PECCEM/PESTANA%20OTROS%20PAISES.pdf. Em Rússia, a 
norma sanitária SanPiN-2003 (2.1.8/2.2.4.1190-03, ponto 6.9) recomenda a restrição no uso dos telemóveis em menores de 18 anos: 
http://www.icems.eu/docs/Russian%20statement.RNIRP.MAR09.pdf. 

14.- Os fetos, mulheres grávidas, população infanto-juvenil, portadores de implantes electrónicos,… 

15.- Conexão contínua = radiação contínua. 

16.- A Agência Internacional de Investigação do Cancro (IARC) da OMS classificou em Maio de 2011 os campos electromagnéticos de 
radiofrequência como possíveis carcinógenos para os seres humanos (Grupo 2B), baseado num maior risco de glioma, um tipo de cancro 
cerebral maligno, associado com o uso dos telemóveis:  

- Ver nota de imprensa IARC/OMS IARC/OMS: http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf. 

- Ver carta aberta de María Jesús Azanza e Agustín do Moral, pesquisadores docentes da Universidade de Zaragoza: 
http://www.avaate.org/IMG/pdf/AZANZA_ComentariosalaresolucionOMS.pdf. 

- Ver monografia IAR/OMS:  http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/index.php. 

17.- Como em Áustria: Directrizes da Ordem dos Médicos da Áustria para o diagnóstico e tratamento da síndrome dos CEM. Grupo de 
Trabalho sobre os CEM, março 2012: http://www.diagnose-funk.org/assets/oeak_emf-leitlinie_de.pdf. 
Versão portuguesa em: http://www.weebly.com/uploads/3/4/2/5/3425631/directrizes-medicos-austria-emf.pdf. 
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Ver também capítulos 16 e 19 do Relatório BioInitiative 2012: 
http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/sec19_2012_Fetal_neonatal_effects_EMF.pdf, 
http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/sec16_2012_Plausible_Genetic_Metabolic_Mechanisms.pdf. 

25.- Moratória solicitada, entre outros, pela Ordem dos Médicos da Áustria:  
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Artigos/OAK20120118.pdf. 

26.- Organismos públicos como a Agência de Execução para a Saúde e os Consumidores (EAHC) da UE, a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar do Parlamento europeu (ENVI Committee), o Comité Científico dos Riscos para a Saúde 
Emergentes e Recentemente Identificados (SCHENIR), ... 

27.- Exemplo das conexões sem fio por infravermelhos emitidos por lâmpadas de LED, que evitam a penetração profunda do corpo como 
ocorre com as microondas e outras ondas de rádio: http://www.bemri.org/visible-light-communication.html. 
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