
 

 

 
PROJETO DE RELATÓRIO SUMÁRIO 

 
Grupo de Trabalho sobre a UE no Mundo 

Presidido por Asees Ahuja (SE), 25 de março de 2022, das 9.00 às 11.30 e das 14.00 às 16.00 
 

Abertura da reunião 

A presidente, Asees Ahuja, diretora do Gabinete do Primeiro-Ministro sueco, saudou o grupo e assumiu a 
sua função oficial como presidente do grupo de trabalho, em substituição do Ministro Hans Dahlgren da 
Suécia. Sublinhou que este processo se centrava nos cidadãos e que o seu papel de presidente, tendo em 
conta os mandatos que lhe foram conferidos pelo Governo sueco, seria o de facilitar as deliberações do 
grupo. Informou igualmente os participantes de que o Ministro Hans Dahlgren continuaria a acompanhar de 
perto as atividades do grupo de trabalho e da conferência e continuaria a ser membro do Conselho 
Executivo da Conferência.  

Asees Ahuja apresentou os documentos que constituem a base para o debate e abordou as preocupações 
quanto à metodologia e às próximas etapas. Tendo chegado a acordo sobre o caminho a seguir, o grupo 
reiterou que as recomendações dos cidadãos deveriam constituir o cerne de qualquer contributo do grupo. 
O secretariado e a componente «cidadãos» assumiriam a responsabilidade por qualquer reformulação, 
tendo em conta os contributos do grupo de trabalho, um exercício já iniciado antes da reunião.  

O porta-voz do grupo de trabalho, Mansef Campos, tomou a palavra e apresentou os cinco grupos 
temáticos criados pelos cidadãos e os respetivos anteprojetos de propostas elaborados pelo secretariado:  

Grupo temático I: Reduzir a dependência da UE de intervenientes estrangeiros;  
Grupo temático II: Definição de normas dentro e fora da UE;  
Grupo temático III: Processo de tomada de decisões e coesão na União  
Grupo temático IV: Transparência da UE e das suas relações com os cidadãos e os 
Estados-Membros;  
Grupo temático V: a UE como interveniente forte na cena mundial. 
 

Grupo temático I 

Quanto à redução da dependência da UE de intervenientes estrangeiros, a tónica foi colocada na autonomia 
estratégica. Os cidadãos salientaram a necessidade de outras componentes darem o seu contributo para 
todas as propostas. O porta-voz interveio para apresentar as alterações e aditamentos desejados pelos 
cidadãos ao grupo temático em apreço (tal como foi feito mais tarde para todos os grupos temáticos 
seguintes). Os cidadãos salientaram a necessidade de analisar este grupo temático no contexto da 
transição ecológica.  

Os membros do grupo de trabalho de outras componentes manifestaram, em primeiro lugar, algumas 
preocupações e apresentaram questões sobre os métodos de trabalho do grupo. Na sua primeira reunião 
como presidente oficial do grupo de trabalho, Asees Ahuja abordou todas as principais preocupações dos 
membros do grupo de trabalho. Sublinhou mais uma vez que os cidadãos teriam um papel de destaque 
neste processo, mas que, obviamente, todas as componentes poderiam fazer ouvir a sua voz. Tendo 
chegado o momento para o efeito, as componentes foram instadas a exprimirem as suas opiniões sobre as 
propostas atuais o mais concretamente possível na reunião, bem como a apresentarem sugestões escritas 
para que o secretariado comum as integrasse e apresentasse ao porta-voz. Com o objetivo de manter os 
cidadãos no centro do processo de redação, todas as alterações teriam de ser por eles aprovadas em 
coordenação com o secretariado. Qualquer divergência de pontos de vista poderia ser apresentada de 
forma transparente. Muitos membros do grupo de trabalho responderam positivamente a este intercâmbio e 



 

 

manifestaram o seu entendimento de que ainda havia tempo para contribuir e moldar as propostas com os 
cidadãos.  

Voltando às questões políticas deste grupo temático, outros membros do grupo de trabalho salientaram a 
importância das atividades de investigação e desenvolvimento e a necessidade de diversificar as cadeias de 
abastecimento como forma sustentável de as empresas da UE se desenvolverem. Outros membros 
salientaram a necessidade de eliminar a dependência da UE em relação aos combustíveis fósseis, 
especialmente os provenientes de países terceiros. Vários membros indicaram que seria necessário 
analisar o que estava a ser debatido noutros grupos de trabalho em temas que se sobrepunham, a fim de 
garantir uma abordagem unificada. Um membro salientou que o impacto dos preços elevados nos grupos 
vulneráveis deveria ser refletido na proposta. Outros membros referiram a necessidade de ponderar as 
vantagens de uma economia mundial aberta. Os cidadãos salientaram que este grupo temático não tinha 
por objetivo fechar a UE ao mundo, mas que era estratégico para que a UE fosse líder na cena mundial. A 
autossuficiência e a diversidade do abastecimento eram ambos instrumentos potenciais, conforme 
adequado aos setores em causa, bem como o potencial de aquisição comum de gás e energia importados. 

Grupo temático II  

Ao analisar a definição de normas dentro e fora da UE, a tónica foi colocada nos esforços de proteção 
ambiental, nos direitos humanos e em como se devia ter em conta, antes de comprar bens, a forma como 
estes eram fabricados. Os membros destacaram um processo à escala da UE que possa informar os 
cidadãos sobre os impactos éticos do comércio, bem como a necessidade de a UE assumir um papel de 
liderança na responsabilidade social das empresas. Realizou-se um debate mais aprofundado entre 
cidadãos e outros membros, a fim de determinar se determinados projetos de propostas poderiam ser 
alterados ou recolocados noutro grupo. Foi salientado que a UE devia ser líder na promoção dos direitos 
humanos dentro e fora das suas fronteiras. Era igualmente importante reconhecer o papel do comércio para 
os países em desenvolvimento.  

Grupo temático III 

O debate sobre a tomada de decisões e a coesão na UE centrou-se na passagem da unanimidade para a 
votação por maioria qualificada (VMQ) e na possibilidade de haver exceções nos casos em que a 
unanimidade deva continuar a ser exigida. Foi mencionada a necessidade de uma ação mais rápida em 
tempos de crise internacional e de uma abordagem equilibrada do alargamento. A VMQ foi explicada mais 
aprofundadamente e analisada pelos membros do grupo. Alguns membros mencionaram também 
potenciais inconvenientes da VMQ, considerando que tal poderia comprometer a voz dos países mais 
pequenos em decisões importantes ou enfraquecer a unidade da União subjacente às decisões. Para 
efeitos deste grupo de trabalho, foi recomendado que se especificasse que a VMQ era desejada, em 
especial para os negócios estrangeiros e a segurança, ao passo que outros grupos de trabalho a 
analisariam no que respeita a outros domínios. Em relação ao alargamento, foi abordada a necessidade de 
considerar uma integração diferenciada. Os cidadãos salientaram que não procuravam impedir a entrada de 
novos membros na UE, mas antes que a UE trabalhasse no sentido de reforçar a sua unidade e a sua 
capacidade de decisão entre os atuais Estados, a fim de ser uma organização mais estável e forte ao 
acolher novos membros. Os cidadãos comprometeram-se a reformular esta proposta, a fim de tornar este 
aspeto o mais claro possível.  

Grupo temático IV 

Os cidadãos salientaram a necessidade de centrar a atenção na informação, na educação e na participação 
dos cidadãos sobre a UE e o seu papel no mundo. Os cidadãos salientaram igualmente a necessidade de 
alterar a atual redação da proposta para refletir melhor o seu desejo de que a UE seja transparente e 
interaja com os cidadãos. Neste debate sobre o grupo temático, foi discutido se era ou não mais adequado 
este tema ser debatido no Grupo de Trabalho sobre Educação. Outros membros salientaram que a 
transparência só era útil se os processos de tomada de decisão fossem mais simples e fáceis de 
compreender. Este deveria ser também um elemento importante no sentido do progresso para uma política 
verdadeiramente convivial para os cidadãos. 

Grupo temático V 

Ao analisar a UE como interveniente forte na cena mundial, foi abordada a questão da segurança coletiva 
de muitas formas – forças armadas conjuntas, exército europeu, obrigação de ajuda e assistência mútua 



 

 

prevista no artigo 42.º, n.º 7 – e foi atribuída importância à UE enquanto parceiro forte de valores e 
princípios sólidos em todo o mundo. Os cidadãos chamaram a atenção para o facto de este grupo temático 
não poder debruçar-se apenas sobre a defesa. Outros membros assinalaram que a defesa e a proteção 
podiam assumir muitas formas. Para lograr este objetivo, era necessário que existissem regras comuns 
aceites por todos. Os valores e a legislação da UE deveriam ser vinculativos e aplicáveis. Os cidadãos 
salientaram que qualquer forma de defesa coletiva ou partilhada não se deveria centrar na agressão, mas 
antes ser um meio de defesa e de reforço dos recursos coletivos para que a UE fosse um defensor da paz 
no mundo. A relação da UE com a NATO foi debatida e, embora importante, alguns membros defenderam 
uma identidade europeia mais forte no âmbito desta parceria transatlântica. Outros intervenientes 
suscitaram a questão dos esforços comuns para proteger a cibersegurança e a recente adoção das 
«Orientações Estratégicas» da UE. 

Observações finais 

Asees Ahuja encerrou a reunião, indicando que o secretariado comum elaboraria o anteprojeto de propostas 
para ter em conta as sugestões feitas pelos membros e componentes do grupo de trabalho. Os cidadãos 
continuariam a estar no centro destas propostas e, caso existissem recomendações populares de outras 
componentes que não se coadunassem com as prioridades dos cidadãos, tal seria indicado. No próximo 
debate em sessão plenária e nos futuros debates em sessão plenária, a presidente explicaria o ponto da 
situação do grupo de trabalho, enquanto o porta-voz assumiria a liderança na apresentação das propostas e 
na reflexão que lhes estava subjacente.   

 


