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ATA SUMÁRIA 
 

Grupo de Trabalho sobre Valores e Direitos, Estado de Direito, Segurança 
 

Presidido por Věra Jourová, vice-presidente da Comissão Europeia 
 

Sexta-feira, 11 de março de 2022, das 09h00 às 11h00, Estrasburgo — formato híbrido 

 

 

1. Observações introdutórias da presidente 

 

A presidente Věra JOUROVÁ começou por recordar a trágica situação internacional, salientando os esforços 
da UE para enfraquecer o agressor russo e acolher os refugiados ucranianos como prova da unidade e 

resiliência europeias.  

 

Em seguida, a presidente prestou esclarecimentos sobre o procedimento e as próximas etapas, salientando 

que esta reunião servirá de última ronda de debates e contributos relativos às recomendações dos 

cidadãos. Os debates serão estruturados em torno de cinco domínios de recomendações relativas aos 

Valores e direitos, ao Estado de direito e à segurança, a saber: i) os direitos dos animais e a agricultura, ii) a 

luta contra a discriminação, a igualdade e a qualidade de vida, iii) os meios de comunicação social, as 

notícias falsas, a desinformação, a verificação de factos, a cibersegurança, iv) a proteção de dados e v) o 

Estado de direito, os valores democráticos e a identidade europeia.  

 

A presidente JOUROVÁ indicou finalmente que os debates da reunião contribuiriam — juntamente com 

todos os contributos recebidos até à data, em conformidade com as regras da Conferência — para os 

projetos de propostas que serão elaborados por si própria e pelos dois porta-vozes do grupo, com o apoio 

do Secretariado Comum, antes da próxima reunião, em 25 de março. Estes projetos de propostas serão 

então debatidos nas próximas reuniões plenárias da Conferência, prevendo-se que 9 de maio seja data de 

entrega do relatório final.  

 

2. Debate 

 

Em seguida, a presidente abriu o debate, estruturado por domínio, dando sempre a palavra aos cidadãos 

para que iniciem o debate.  

 

 2.1 Direitos dos animais, agricultura 
 

Os cidadãos apelaram a ações concretas e rápidas para proporcionar direitos e dignidade à vida dos 

animais.  
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Defenderam igualmente que o cultivo e a agricultura sustentáveis na UE devem continuar a ser 

desenvolvidos, a fim de proteger adequadamente o ambiente, em especial através de incentivos a 

conceder às empresas que respeitem as normas ambientais e desincentivos às que não as respeitem.   

 

Foram igualmente mencionadas as relações comerciais com países terceiros; de acordo com os cidadãos, 

estas devem ser coerentes com as medidas e normas aplicáveis na UE. Por conseguinte, deve ser dada 

prioridade às importações de produtos de países terceiros que estejam alinhados com as nossas políticas 

ambientais.  

 

 2.2 Luta contra a discriminação, igualdade e qualidade de vida 

 

A presidente observou que existem algumas matérias comuns a este domínio e ao Grupo de Trabalho para 

os Assuntos Sociais, que teriam de ser aperfeiçoadas numa fase posterior.  

 

No essencial, foi recomendado que a UE desenvolvesse uma política antidiscriminatória no mercado de 

trabalho, especialmente para os jovens e os idosos, e que fossem concedidos subsídios e benefícios fiscais 

às empresas que cumprem esta política. Foi igualmente salientado que os sindicatos devem ser envolvidos 

na garantia de que as empresas respeitem estas regras no local de trabalho e que devem ser fornecidas 

qualificações e ações de formação nesta matéria.  

 

Alguns participantes apelaram igualmente à introdução de legislação da UE que preveja subsídios para os 

jovens se tornarem independentes e emancipados, bem como uma garantia do período de emprego. 

Apelaram igualmente à concessão de benefícios às empresas que garantam um bom equilíbrio entre a vida 

profissional e a vida familiar.  

 

Alguns participantes manifestaram o seu desejo de alargar a noção de Estado de direito ao introduzir 

questões de direitos sociais, a fim de garantir que os direitos sociais sejam superiores aos direitos 

económicos. A questão da proteção dos cidadãos vulneráveis deve estar no centro do Estado de direito e 

dos valores europeus.  

 

Foi também suscitada a falta de aplicação das regras existentes em matéria de luta contra a discriminação, 

tendo alguns participantes sublinhado que essas regras já estão previstas no Tratado e, em especial, na 

Carta dos Direitos Fundamentais. Alguns apelaram a que fossem evitadas as opções de autoexclusão 

solicitadas por Estados-Membros individuais relativamente às disposições da Carta.  

 

Por último, a necessidade de uma aplicação integral da Convenção de Istambul foi evocada por alguns 

oradores.  

 

 2.3 Meios de comunicação social, notícias falsas, desinformação, verificação de informações, 

cibersegurança 

 

A presidente JOUROVÁ assinalou algumas matérias comuns a este domínio e ao Grupo de Trabalho sobre a 

Transformação Digital.  

 

De acordo com muitos participantes, os cidadãos precisam de meios de comunicação social independentes, 

objetivos e equilibrados para combater a desinformação, especialmente no contexto da guerra na Ucrânia, 

que é também uma guerra de informação. Para o efeito, vários participantes defenderam a adoção de 
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normas mínimas a nível da UE em matéria de independência dos meios de comunicação social, bem como a 

promoção do pluralismo dos meios de comunicação social e a prevenção de monopólios neste setor.  

 

Muitos oradores apelaram igualmente à criação de um sistema de verificação de factos e informações, que 

deve ser disponibilizado numa plataforma em linha acessível a todos. Essa plataforma poderia ser gerida 

por uma instituição da UE ou por uma empresa privada contratada para o efeito. Além disso, o papel das 

organizações da sociedade civil na desmontagem da manipulação da informação foi reconhecido e deve ser 

reforçado; a questão da monetarização da desinformação tem de ser abordada com urgência. Outro 

elemento amplamente evocado foi a necessidade de desenvolver a educação sobre os meios de 

comunicação social, a educação cívica e sobre a história da UE nas escolas.  

 

Numa perspetiva diferente, o debate abordou também questões de cibersegurança, devendo ser envidados 

esforços para reforçar as capacidades de defesa da UE e dos Estados-Membros, nomeadamente através de 

uma melhor aplicação e de novas medidas neste âmbito.  

 

 2.4 Proteção de dados 

 

Embora os participantes tenham reconhecido que já existe uma regulamentação substancial da UE sobre 

este tema, observaram que devem ainda ser realizados progressos, em especial no que diz respeito à 

proteção dos menores em linha. Foram também indicadas medidas adicionais, como sanções mais severas 

contra os agressores.  

 

Em termos gerais, muitos participantes salientaram a necessidade de aplicar uniformemente o RGPD em 

todos os Estados-Membros, tendo sido referida a ligação existente entre os dados pessoais e os fins de 

desinformação.  

 

 

 2.5 Estado de direito, valores democráticos e identidade europeia 

 

Vários participantes defenderam que, no âmbito do mecanismo de condicionalidade, outros domínios 

devem ser monitorizados em relação a qualquer tipo de violação do Estado de direito — como a violação 

da liberdade de expressão, o respeito dos direitos das pessoas LGBTI ou o acesso aos cuidados de saúde.  

 

Referindo-se a uma possível conferência anual relacionada com o relatório da Comissão Europeia sobre o 

Estado de direito, alguns participantes salientaram a importância de envolver no processo os cidadãos da 

UE e a sociedade civil, bem como os diferentes níveis de governação, incluindo os níveis regional e local, 

bem como os parlamentos nacionais. A Comissão Europeia poderia, por exemplo, apresentar o seu 

relatório anual em cada Estado-Membro perante o Parlamento Nacional.  

 

Alguns participantes levantaram a questão do princípio da unanimidade, o que, por conseguinte, afeta o 

processo de tomada de decisão neste âmbito.  

 

Por último, vários participantes insistiram na necessidade de complementar a cidadania europeia com 

outros elementos substanciais decorrentes, por exemplo, do direito derivado da UE.  
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3. Observações finais da presidente 

 

A presidente Věra JOUROVÁ encerrou a reunião agradecendo a todos os participantes pelo seu valioso 
contributo. Sublinhou que os contributos dos membros seriam devidamente tidos em conta e acrescentou 

que aguardava com expectativa a reunião de 25 de março, antes da qual os membros receberão os 

primeiros projetos de propostas para debate.  

 


