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O painel "Democracia europeia/valores e direitos, Estado de direito, segurança" aborda 

temas relacionados com a democracia, como as eleições, a participação fora dos períodos 
eleitorais, a perceção da distância entre as pessoas e os seus representantes eleitos, a 
liberdade dos meios de comunicação social e a desinformação. O painel aborda igualmente 
questões relacionadas com os direitos e valores fundamentais, o Estado de direito e a luta 
contra todas as formas de discriminação. Ao mesmo tempo, o painel trata da questão da 
segurança interna da UE, como a proteção dos europeus contra atos de terrorismo e outros 
crimes. 

O presente documento dá-lhe informações gerais sobre os diferentes tópicos do painel. 
Sobretudo, dá conta do que a UE já faz nestes domínios e das principais preocupações e 
desejos para o futuro manifestados pelos utilizadores da plataforma digital multilingue 
(https://futureu.europa.eu/?locale=pt). Por último, o documento contém igualmente 
hiperligações para obter mais informação sobre muitos tópicos. 

A sua tarefa 

Neste painel, convidamo-lo/a a deliberar e a formular e dirigir às instituições da União 
recomendações sobre o futuro da Europa, para que estas lhes deem seguimento, 
nomeadamente nos domínios da democracia europeia/valores e direitos, Estado de direito, 
segurança. Por exemplo, as recomendações podem indicar uma orientação geral a seguir ou 
uma forma de resolver um determinado problema. 

Durante três sessões, deverá debater e colaborar diretamente com outros cidadãos de toda 
a Europa, com os quais irá elaborar as recomendações. Na terceira e última sessão, deverá 

https://futureu.europa.eu/?locale=pt
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votar coletivamente as recomendações, que serão apresentadas e debatidas com os outros 
participantes no Plenário da Conferência. 

Democracia europeia 

Contribuir para a democracia europeia passa por fazer ouvir a sua voz, tanto participando nas 
eleições europeias, nas quais, de cinco em cinco anos, os cidadãos elegem diretamente os 
deputados ao Parlamento Europeu, como fora dos períodos eleitorais. As últimas eleições 
europeias, realizadas em 2019, registaram a taxa de participação mais elevada em 20 anos, 
com mais de 200 milhões de eleitores e um aumento acentuado dos jovens eleitores. 

Ao mesmo tempo, a democracia na UE e nos seus países acha-se perante desafios como o 
aumento do extremismo, a desinformação e a perceção da distância que separa as pessoas 
e dos seus representantes eleitos. 

O que está a UE a fazer? 

Taxas de participação elevadas são um dos sinais das democracias saudáveis. 
Continuaremos a informar os cidadãos sobre as políticas da União Europeia e a incentivá-los 
a votar. 

As pessoas querem estar mais envolvidas na forma como as decisões e as políticas ganham 
forma a nível europeu, e não apenas no momento das eleições. É esse o objetivo da 
Conferência sobre o Futuro da Europa. Existem ainda várias outras iniciativas da UE que 
apoiam a participação do público, como os Diálogos com os Cidadãos, a Iniciativa de 
Cidadania Europeia e as petições dirigidas ao Parlamento Europeu. 

Confrontados com o aumento do extremismo e das notícias falsas, adotámos um Plano de 
Ação para a Democracia Europeia para aumentar a resiliência das nossas democracias. Este 
plano promoverá a realização de eleições livres e justas, defenderá a liberdade dos meios de 
comunicação social e intensificará a luta contra a desinformação. 

Contributos provenientes da plataforma digital multilingue (de 19 de abril a 2 de agosto 
de 2021) 

Até 2 de agosto de 2021, o tópico "Democracia europeia" registava um total de 1 016 ideias, 
2 296 comentários e 329 eventos na plataforma digital. Os participantes pedem a 
reestruturação das instituições europeias ou mesmo a federalização da União Europeia. Há 
também várias sugestões que apelam à maior participação e envolvimento dos cidadãos. De 
uma maneira geral, as interações no âmbito deste tópico são construtivas e orientadas para 
o futuro, embora algumas exprimam o receio de que a UE esteja em risco de implosão devido 
a tensões, ao populismo e ao nacionalismo. 

Os contributos abrangem uma grande variedade de temas: 

 Federalização da União Europeia 

 Reformas institucionais 

 Eleições para o Parlamento Europeu 

 Representação dos cidadãos 

 Participação e consultas aos cidadãos 

 Meios de comunicação social 

 Línguas e promoção do espírito europeu 

 Defesa e reforço da democracia 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_pt
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Federalização da União Europeia 

Um grande número de participantes no âmbito do tópico "Democracia europeia" apela a uma 
federalização da União Europeia. Trata-se também de um tema recorrente nos eventos 
relacionados com este tópico (ver exemplo de evento). 

Os participantes consideram que a federalização é a melhor forma de a UE realizar todo o 
seu potencial (ver exemplo de ideia), mas é também um meio de conferir à UE maior 
credibilidade e influência na cena política mundial e capacidade para lidar com os problemas 
transnacionais que enfrentamos hoje, como as alterações climáticas e a pandemia de COVID-
-19 (ver exemplo de ideia). Além disso, a federalização ultrapassaria o euroceticismo e os 
sentimentos nacionalistas, de acordo com os participantes que apoiam a ideia. 

A título de exemplo, refira-se uma ideia muito apoiada e debatida em que se defende uma 
Constituição europeia, elaborada por uma assembleia constituinte, que defina os principais 
elementos e princípios de uma federação europeia democrática (ver ideia). No debate surgem 
também apelos mais específicos à instituição de uma política orçamental e económica comum 
e à criação de um exército europeu, bem como à federalização da política externa, a par de 
uma reformulação das instituições da UE segundo princípios federalistas. 

No entanto, alguns participantes mostram-se céticos quanto à federalização da UE e 
promovem a descentralização com mais competências para os Estados-Membros, em vez da 
federalização (ver exemplo de uma ideia), com mais liberdade e respeito pela identidade dos 
Estados-Membros e cooperação livre em domínios em que esta possa ser útil (ver exemplo 
de uma ideia). 

Reformas institucionais 

Há um volume substancial de ideias que tematiza também mais especificamente a reforma 
das instituições europeias, com o objetivo de as tornar mais eficientes e transparentes e de 
as aproximar dos cidadãos. Inserem-se neste contexto propostas para uma revisão mais 
profunda do quadro institucional (ver exemplo de uma ideia). 

No que diz respeito ao Parlamento Europeu, os participantes pedem, na maioria dos casos, 
que lhe seja atribuído um verdadeiro poder de iniciativa legislativa (ver exemplo de ideia). Há 
também apelos a que lhe seja atribuída competência orçamental (ver ideia). A sede do 
Parlamento Europeu é igualmente debatida, tendo os participantes apelado a uma escolha 
entre Estrasburgo e Bruxelas (ver exemplo de uma ideia). 

Nos debates que incidiram sobre o Conselho Europeu e o Conselho da União Europeia houve 
uma ideia recorrente na plataforma e no âmbito do tópico "Democracia europeia": adotar uma 
votação por maioria qualificada para pôr termo ao poder de veto nacional (ver exemplo de 
uma ideia). 

Também há debates sobre o papel do Conselho no quadro institucional da UE (ver exemplo 
de ideia) e sugestões para aprofundar o bicameralismo na UE (ver exemplo de uma ideia). 

No que diz respeito à Comissão Europeia, um grupo de contributos incide sobre a eleição do 
presidente da Comissão e a nomeação dos comissários, incluindo o processo dos cabeças 
de lista (ver exemplo de uma ideia), e a eleição direta do presidente da Comissão pelos 
cidadãos (ver exemplo de uma ideia). Os participantes levantam igualmente a questão do 
número de comissários (ver exemplo de uma ideia). 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63031?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/23827?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5235?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63559?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=unanimit%C3%A9&locale=pt&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13236?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075?toggle_translations=true&locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/12508?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31912?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/26571?locale=pt
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Além disso, são aventadas reformas do Comité das Regiões e do Comité Económico e Social, 
por exemplo, para melhorar o seu funcionamento. Neste quadro, sugere-se reformar o Comité 
das Regiões de modo a incluir canais de diálogo adequados para as regiões, bem como para 
as cidades e os municípios (ver ideia) ou para lhe conferir um papel mais importante (ver 
ideia). 

Uma ideia muito debatida propõe um presidente da UE eleito diretamente, por exemplo, 
mediante a fusão dos papéis dos presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu 
(ver exemplo de uma ideia). Há também apelos à criação de um ponto de contacto único para 
que a UE fale a uma só voz nas relações externas (ver exemplo de uma ideia). 

Eleições para o Parlamento Europeu 

Um grupo de ideias relacionadas com reformas institucionais pede que seja alterada a forma 
como são realizadas as eleições para o Parlamento Europeu de modo a gerar maior 
participação dos cidadãos nos processos democráticos da UE. Uma das propostas mais 
debatidas diz respeito à elaboração de listas eleitorais transnacionais a nível da UE, a fim de 
incentivar os candidatos a concentrarem-se em questões europeias e não em questões 
internas (ver ideia). Também são debatidas outras ideias para promover o debate pan-
-europeu, bem como para aproximar os deputados do Parlamento Europeu dos cidadãos (ver 
exemplo de uma ideia). 

Algumas das propostas abordam mais especificamente as possíveis formas de aumentar a 
afluência às urnas nas eleições europeias. Há apelos à instituição do voto obrigatório (ver 
ideia), bem como sugestões para facilitar a participação dos cidadãos, por exemplo, 
permitindo o voto por correspondência e o registo de eleitores no próprio dia, ou ainda 
decretando feriado no dia das eleições (ver ideia). Alguns participantes debatem também a 
votação digital, incluindo uma ideia para criar um conjunto de eleitores digitais pan-europeus 
(ver ideia). A questão da votação digital também está abrangida pelo tópico "Transformação 
digital". 

Há também propostas destinadas a uniformizar a idade mínima para votar nas eleições para 
o Parlamento Europeu (ver exemplo de uma ideia) e, de preferência, fixá-la nos 16 anos (ver 
ideia). 

Participação e consultas aos cidadãos 

Os contributos para a plataforma compreendem uma série de sugestões para reforçar a 
participação dos cidadãos e o sentimento de apropriação quanto ao processo de tomada de 
decisões da UE. 

Um dos grupos de ideias e eventos equaciona o desenvolvimento de mecanismos mais 
permanentes baseados na democracia participativa e na interação entre os cidadãos para 
reforçar e complementar a democracia representativa, inclusive com base na experiência da 
Conferência sobre o Futuro da Europa. Por exemplo, os participantes propuseram o recurso 
mais sistemático às assembleias e aos painéis de cidadãos para preparar as decisões 
políticas mais importantes e difíceis da UE (ver exemplo de uma ideia). Outros participantes 
propõem um fórum digital em linha no qual os cidadãos da UE possam debater a legislação 
da UE, utilizando um sistema de votos positivos e comentários, à semelhança das redes 
sociais (ver ideia). Uma ideia conexa comporta uma plataforma de pressão dos cidadãos 
como forma alternativa de os cidadãos da UE e as empresas mais pequenas canalizarem 
para o processo de tomada de decisões os seus conhecimentos e pontos de vista sobre a 
legislação (ver ideia). 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/35?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/3962?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10865?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/60689?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/32676?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/27525?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412?locale=pt
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Os contributos também incluem uma proposta de criação de uma plataforma em linha de 
balcão único que centralize todos os contributos públicos, sejam eles Iniciativas de Cidadania 
Europeia, reclamações ou petições, na arquitetura institucional participativa da UE (ver ideia). 

Alguns participantes propuseram um "Parlamento dos Cidadãos", uma "Assembleia dedicada 
às organizações da sociedade civil" (ver ideia) ou uma "Assembleia Constituinte" (ver ideia) 
para assistir o Parlamento Europeu. Os participantes debatem também a ideia de realizar 
referendos à escala da UE em alternativa aos referendos nacionais sobre temas institucionais 
e políticos da UE (ver exemplo de ideia). 

Representação dos cidadãos 

No que diz respeito ao tema da representação dos cidadãos, há na plataforma vários apelos 
no sentido de se prestar especial atenção à questão geracional. Inserem-se neste âmbito 
sugestões de criar um lugar de comissário europeu dedicado aos idosos (ver ideia) e de dar 
aos jovens a oportunidade de apresentarem regularmente os seus pontos de vista no 
Parlamento Europeu (ver ideia). Um contributo conexo sugere o estabelecimento de uma 
quota para deputados do Parlamento Europeu com menos de 35 anos (ver ideia). 

Há também uma ideia que sugere a constituição de uma lista paritária de homens e mulheres 
nas eleições para o Parlamento Europeu (ver ideia). 

Outra ideia que recolhe amplo apoio e suscita muito debate sugere que seja possível a 
existência de uma cidadania europeia que não esteja ligada à cidadania de um Estado-
-Membro da UE (ver ideia). Os participantes também levantam a questão de dar aos cidadãos 
de países terceiros, residentes de longa data num Estado-Membro, a possibilidade de votar 
nas eleições europeias no seu país de residência (ver ideia). 

Outra ideia requer que a UE insista na criação de um Parlamento das Nações Unidas que 
permita aos cidadãos exprimirem a sua posição diretamente, independentemente dos seus 
governos nacionais, em decisões a nível mundial (ver ideia). 

Meios de comunicação social 

Alguns contributos no âmbito do tópico "Democracia europeia" concentram-se nos meios de 
comunicação social. Este tema agregador de ideias também é debatido pelos participantes 
no âmbito do tópico "Educação, cultura, juventude e desporto". 

Uma sugestão recorrente é a criação de meios de comunicação pan-europeus ou redes pan-
-europeias (ver exemplo de ideia) ou de um único organismo público de radiodifusão da UE 
(ver exemplo de ideia). Tal proposta visa principalmente aumentar o conhecimento das 
questões europeias entre os cidadãos, por exemplo, através da transmissão em direto de 
debates e eventos, mas também para promover um espírito comum da UE que celebre os 
valores e as culturas europeias, com documentários sobre os países da União. Alguns 
participantes pedem igualmente que seja criado um canal de televisão e rádio da UE para 
projetar os seus valores além-fronteiras (ver exemplo de ideia). 

Outros participantes sugerem a formação de jornalistas de reportagem em assuntos 
relacionados com a UE ou que se imponha aos órgãos de radiodifusão públicos a obrigação 
de dedicarem uma percentagem do tempo de emissão a assuntos da UE. 

Línguas e promoção de um espírito europeu 

Outro grupo de ideias na plataforma diz respeito a questões relacionadas com as línguas e 
um espírito europeu e uma identidade europeia comuns. Este é também um tema recorrente 
no âmbito do tópico "Educação, cultura, juventude e desporto". 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/62635?order=most_endorsed&page=3&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/641?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/11141?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1252?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410?locale=pt
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Um grande número de participantes debate a ideia de escolher uma língua comum para uma 
melhor comunicação e entendimento entre os cidadãos em toda a UE (ver exemplo de ideia), 
incluindo a proposta do esperanto como língua unificadora (ver exemplo de ideia). Ambas as 
sugestões suscitam opiniões fortes a favor e contra nas secções de comentários. Alguns 
participantes apelam também a que o princípio do multilinguismo seja mais respeitado (ver 
exemplo de uma ideia). 

Além disso, há ideias para criar uma equipa desportiva da UE (ver exemplo de ideia), declarar 
o dia 9 de maio feriado em todos os Estados-Membros (ver ideia) ou criar um passaporte da 
UE (ver ideia) para promover o espírito europeu. 

Defesa e reforço da democracia 

Uma série de ideias no âmbito deste tema diz respeito à defesa da democracia na UE, com 
apelos a tomadas enérgicas de posição contra governos que violem os princípios 
democráticos, com especial referência à Hungria e à Polónia (ver exemplo de uma ideia). 
Esta questão é abordada mais pormenorizadamente no tópico "Valores e direitos, Estado de 
direito, segurança". 

Os participantes reconhecem igualmente o perigo que a desinformação e as notícias falsas 
podem representar para as democracias. Há apelos a um reforço das medidas destinadas a 
combater a propagação de informações enganosas, incluindo propostas para criar uma 
aplicação móvel de verificação de factos (ver ideia) ou um instituto europeu independente 
para a verificação de factos na comunicação social da UE (ver ideia). 

Numa série de ideias e comentários debate-se a necessidade de regulamentar a atividade de 
representação de grupos de interesse, com apelos à elaboração de um código de conduta 
para os políticos ou à criação de um organismo europeu independente com meios para lutar 
contra a corrupção e a influência indesejada dos grupos de pressão (ver exemplo de ideia). 
A este respeito, há também apelos à adoção de medidas gerais de luta contra a corrupção, 
por exemplo, na adjudicação de concursos a nível local. 

Mais informações sobre o tópico: 

Um novo impulso para a democracia europeia 
Plano de Ação para a democracia europeia 
Direitos fundamentais na UE 
A democracia e os direitos humanos 

 

Valores e direitos, Estado de direito, segurança 

O Estado de direito permite-nos salvaguardar os direitos e valores fundamentais e apoiar um 
ambiente empresarial favorável ao investimento. Constitui um dos valores fundamentais 
sobre os quais se alicerça a União Europeia. 

A UE garante o cumprimento da legislação e apoia a igualdade entre todos os cidadãos. Isto 
significa que estamos a defender ativamente os direitos humanos, os direitos das vítimas e 
das crianças e a combater o racismo e a discriminação religiosa, bem como a promover a 
justiça e a igualdade de género, os direitos das comunidades LGBTIQ+ e das pessoas com 
deficiência. 

Ao mesmo tempo, é nosso dever ajudar a defender os europeus de atos de terrorismo e de 
criminalidade. 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/683?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761?locale=pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_pt
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/pt/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/pt/democracy-and-human-rights
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O que está a UE a fazer? 

A União Europeia definiu medidas concretas para reforçar a nossa capacidade de promover 
e respeitar o Estado de direito. Acompanhamos a situação em matéria de Estado de direito 
em todos os países da UE e adotámos um novo "quadro do Estado de direito". 

A UE trabalha continuamente no sentido de combater as desigualdades na nossa União, por 
exemplo por meio da Estratégia da UE para a Igualdade de Género, do Plano de Ação da UE 
contra o Racismo ou da Estratégia para a Igualdade de Tratamento das Pessoas LGBTIQ. 
Estas ações baseiam-se nos direitos contra a discriminação consagrados na Carta dos 
Direitos Fundamentais, que proíbem qualquer tipo de discriminação em razão, 
nomeadamente, da raça, do género, da religião, da orientação sexual, da deficiência, bem 
como da origem étnica ou social. 

Ao longo das últimas cinco décadas, a UE criou um conjunto sólido de políticas e regras para 
assegurar um elevado nível de defesa dos consumidores e dos seus direitos. A Nova Agenda 
do Consumidor salvaguarda esses direitos, ao defender e capacitar os consumidores. 

A nova Estratégia para a União da Segurança dá-nos os instrumentos e as medidas que 
garantem a segurança nos nossos ambientes físicos e digitais. As suas quatro prioridades 
estratégicas de ação são as seguintes: criar um ambiente de segurança a longo prazo, fazer 
face à evolução das ameaças, proteger os europeus do terrorismo e da criminalidade 
organizada e criar um sólido ecossistema europeu de segurança. 

Contributos provenientes da plataforma digital multilingue (de 19 de abril a 2 de agosto 
de 2021) 

O tópico "Valores e direitos, Estado de direito, segurança" suscitou um total de 1 635 

contributos (547 ideias, 949 comentários e 139 eventos) desde o lançamento da plataforma 

digital. Uma parte substancial das interações no âmbito deste tópico incide sobre o que é 

descrito como "perigos do aumento das democracias iliberais" na UE, que não respeitam os 

valores da UE e tendem para regimes autocráticos. Estes são vistos como uma ameaça. Os 

participantes exigem que sejam tomadas medidas para garantir o respeito pelo Estado de 

direito. 

Os contributos podem ser agrupados de acordo com os seguintes temas: 

● Valores 

● Direitos e liberdades 

● Defesa do Estado de direito e dos direitos humanos 

● Segurança 

● Grupos de interesse e corrupção 

 

Valores 

Um dos grupos de ideias na plataforma debate o que significa ser europeu e os valores que 

a UE deve personificar e promover (por exemplo, ver ideia). Em especial, foram vários os 

cidadãos a mencionar os princípios da dignidade humana, da liberdade, da igualdade, da 

democracia, do Estado de direito, dos direitos humanos, do pluralismo, da justiça, da 

solidariedade e da paridade entre homens e mulheres (entre outras coisas) como formando 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_pt
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_pt
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_pt
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_pt
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_pt
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_pt
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_pt
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_2069
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_2069
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_2069
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1379
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1379
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/523?locale=pt
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a base do sistema de valores da União Europeia, e a considerar que as suas políticas se 

devem pautar por estes valores. 

Uma das principais vertentes exige uma maior igualdade de género (ver exemplo de uma 

ideia). Há sugestões no sentido de aumentar o número de mulheres entre os decisores 

políticos e económicos (ver exemplo de uma ideia), bem como propostas para incentivar as 

boas práticas. Algumas das sugestões específicas incluem um apelo ao fim da discriminação 

em razão do sexo na liberdade de circulação na UE, com referência à península do monte 

Atos, na Grécia, classificada como património mundial pela UNESCO, e onde a entrada é 

proibida às mulheres, de acordo com as regras cristãs ortodoxas (ver ideia). 

Outra vertente do debate incide sobre o papel dos valores cristãos e a necessidade de os 

defender (ver ideia). Neste sentido, uma das ideias exige que a UE assuma uma posição 

firme contra o genocídio dos arménios e de outras minorias cristãs (ver ideia). 

Alguns participantes debatem também a necessidade de haver uma Constituição Europeia 

que defina claramente um conjunto de valores europeus fundamentais que devam ser 

respeitados na UE (ver exemplo de uma ideia). 

 

Direitos e liberdades 

Em matéria de direitos e liberdades, há uma série de contributos que tematizam questões 

relacionadas com a proteção da privacidade. Uma ideia muito apoiada pede a proibição dos 

sistemas de crédito social com base no reconhecimento facial (ver ideia). Há também outros 

apelos a que seja limitada a utilização de dados biométricos para efeitos de vigilância (ver 

ideia), tal como a recolha e partilha de dados pessoais em termos mais gerais (ver exemplo 

de uma ideia). Vários cidadãos sugerem que as opções de pagamento em numerário sejam 

reconhecidas como um direito democrático (ver exemplo de uma ideia). Foi também evocada 

a necessidade de melhorar a legislação e os instrumentos disponíveis para dar resposta às 

preocupações em matéria de privacidade relacionadas com a internet e as redes sociais, bem 

como com todas as novas tecnologias (ver ideia). 

Outro grupo de contributos sublinha a necessidade de levantar as medidas relacionadas com 

a COVID-19 quando os efeitos da pandemia o permitirem, a fim de assegurar o regresso à 

normalidade e restabelecer as liberdades dos cidadãos. Neste contexto, apela-se a que se 

evite a discriminação contra os cidadãos que tenham optado por não se vacinarem ou não se 

submeterem a testes regulares para ter acesso a instalações básicas (ver exemplo de uma 

ideia). As questões relacionadas com a vacinação são abordadas mais pormenorizadamente 

no âmbito do tópico "Saúde". 

Um outro debate diz respeito à importância fundamental dos direitos humanos e das 

liberdades no sistema de valores ocidental. Neste sentido, muitos participantes exigem a 

proteção das pessoas LGBTI e o reconhecimento dos casamentos entre pessoas do mesmo 

sexo em todos os Estados-Membros da UE (ver exemplo de uma ideia). 

Alguns participantes pedem o direito à automedicação com canábis (ver exemplo de uma 

ideia) e debatem a descriminalização e a legalização das drogas de um modo mais geral (ver 

exemplo de uma ideia). Esta questão também é abordada no âmbito do tópico "Saúde". 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/31780?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/9871?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2105?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29239?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18052?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/589?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2038?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6733?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/11452?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1470?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/20859?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/30066?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2058?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13630?locale=pt
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Uma ideia amplamente debatida e apoiada é a exigência de que a UE assuma a liderança na 

defesa dos direitos dos animais (ver ideia). Os participantes consideram que ainda há 

tratamentos abusivos e cruéis na agricultura e na indústria da carne, apesar de os Tratados 

da UE reconhecerem os animais como seres sensíveis (ver exemplo de uma ideia). 

 

Defesa do Estado de direito e dos direitos humanos 

Um grande grupo de participantes manifesta preocupação com a democracia e o Estado de 

direito no mundo e, em especial, em algumas zonas da UE. Os cidadãos que contribuem para 

este tema exigem uma atitude mais enérgica para defender os valores da UE perante países 

como a Rússia e a China, mas também em relação a um número crescente de democracias 

iliberais na UE, referindo-se sobretudo à Hungria e à Polónia, mas não só (ver exemplo de 

uma ideia). Os participantes estão igualmente preocupados com o facto de as mulheres, as 

minorias LGBTI e os direitos humanos estarem a ser alvo de ataques, especialmente à luz 

dos recentes acontecimentos na Polónia e na Hungria (ver exemplo de uma ideia). Vários 

participantes criticam o Governo húngaro e exigem a adoção de mais medidas por parte da 

Comissão a este respeito (ver ideia). 

A fim de garantir o respeito pelo Estado de direito, alguns participantes sugerem que se 

reduzam as subvenções aos países que o violem, que se suprimam os seus direitos de voto 

no Conselho ou mesmo que sejam excluídos da UE (ver exemplo de uma ideia deste tipo). 

Há apelos à utilização do mecanismo de proteção orçamental no novo orçamento de longo 

prazo da UE (ver ideia), bem como sugestões no sentido de rever o procedimento previsto no 

artigo 7.º nos termos dos Tratados, a fim de facilitar a aplicação de sanções aos governos 

que violem os valores da UE (ver ideia). Um dos participantes sugeriu que o Tribunal de 

Justiça passasse a ter a função de guardião da democracia e do Estado de direito na UE (ver 

um exemplo da ideia). Vários participantes apoiaram uma proposta de instituição de um 

mecanismo de revisão da democracia, do Estado de direito e dos direitos fundamentais na 

UE (ver ideia). 

Há também na plataforma um apelo à eliminação da regra da unanimidade, a fim de garantir 

que os Estados-Membros que não respeitem o Estado de direito não possam bloquear a 

tomada de decisões na UE (ver ideia). 

No que diz respeito à defesa dos direitos humanos em geral, uma ideia amplamente apoiada 

sugere o reforço da força executiva de vários instrumentos em matéria de direitos humanos 

na ordem jurídica da UE (ver ideia). 

 

 

Segurança 

Uma das ideias mais amplamente apoiadas e comentadas atualmente na plataforma é uma 

proposta de criação de um exército da UE, a fim de melhor defender os Estados-Membros de 

intervenientes estrangeiros hostis no contexto da incerteza quanto à posição dos EUA (ver 

ideia). Contudo, vários participantes questionaram esta proposta, comentando sobretudo as 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29110?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6512?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/781?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/7168?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/426?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/421?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2157?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5453?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?locale=pt
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implicações políticas e a relação entre a defesa da UE e a defesa nacional. Esta ideia é 

também debatida no âmbito do tópico "A UE no mundo". 

Tendo em conta a liberdade de circulação na UE, alguns cidadãos apoiam a criação de uma 

instância europeia destinada a reforçar a colaboração entre os Estados-Membros na luta 

contra o terrorismo e a criminalidade organizada (ver ideia). 

 

Grupos de interesse e corrupção 

Tal como no caso do tópico "Democracia europeia", alguns participantes dedicam particular 

atenção às questões relacionadas com a representação de grupos de interesse e a 

corrupção. Há apelos a que a UE tome medidas contra a elisão fiscal e a corrupção nos 

Estados-Membros (ver exemplo de uma ideia), bem como sugestões para reforçar a 

regulamentação e a transparência das atividades de representação de grupos de interesses 

privados e limitar a sua influência sobre as políticas da UE (ver exemplo de uma ideia). Outros 

participantes debatem a forma de combater a corrupção relacionada com a UE e com a 

utilização dos fundos europeus, debatendo ainda a proteção dos denunciantes (ver exemplo 

de uma ideia). 

Mais informações sobre o tópico: 

Promoção do modo de vida europeu 
Terrorismo 
Direitos e valores europeus: Defesa e promoção dos direitos humanos 
Resposta da UE à ameaça terrorista 
 
Mais informações sobre todas as políticas e atividades da UE: 
 
Sítio Web do Parlamento Europeu 
Sítio Web do Conselho da UE 
Sítio Web da Comissão Europeia 
 

Este documento foi elaborado pelo Secretariado Comum da Conferência sobre o 
Futuro da Europa. 

Siga a plataforma digital sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa 
(www.futureu.europa.eu/?locale=pt) para obter mais informações e para ler as 
publicações de outros cidadãos que já publicaram as suas ideias e reflexões. Para 
obter mais informações sobre as ideias apresentadas até à data, consulte 
igualmente o primeiro relatório intercalar na plataforma. 

 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2101?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1781?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/28480?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117?locale=pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life_pt
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/terrorism
https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/human-rights/
https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/human-rights/
https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/fight-against-terrorism/
https://www.europarl.europa.eu/portal/pt
https://www.consilium.europa.eu/pt/
https://ec.europa.eu/info/index_pt
https://futureu.europa.eu/?locale=pt
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