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PROJETO DE ATA SUMÁRIA 

Grupo de Trabalho sobre a UE no Mundo 
 

Presidido por Hans Dahlgren, Ministro dos Negócios Estrangeiros, Suécia 
21 de janeiro de 2022, das 14.00 às 16.00 

 
 
 

1. Considerações iniciais do presidente 
 
O presidente Dahlgren dá início à presente reunião híbrida à distância a partir de Estocolmo e pede 
a Richard Corbett, do secretariado comum da Conferência, que o assista na concessão do uso da 
palavra aos oradores. Recorda que, ao preparar a presente reunião, incentivou os cidadãos que são 
membros do grupo a submeterem temas e questões para debate, que depois juntou à ordem do dia. 
Com base nessas sugestões, propõe que o debate (que terá lugar antes de os painéis de cidadãos 
darem as suas recomendações concretas) seja dividido em três linhas de trabalho, com meia hora 
de debate para cada, dando-se a prioridade aos cidadãos membros do grupo de trabalho: 
 
Linha de trabalho 1: Autossuficiência e estabilidade 
Linha de trabalho 2: A UE enquanto parceiro internacional 
Linha de trabalho 3: Uma UE forte num mundo de paz 
 
 
2. Breve apresentação dos instrumentos e instituições da UE na cena mundial. 
 
Na ausência de Josep Borrell, alto representante da UE e vice-presidente da Comissão, que não 
pode participar na reunião do grupo de trabalho, o próprio presidente faz a apresentação, 
descrevendo as principais componentes das relações externas da UE, o seu funcionamento e a 
forma como as decisões são tomadas. 
 
 
3. Debatei 
 
Linha de trabalho 1: Autossuficiência e estabilidade 
(recebidas 4 perguntas de cidadãos)  
 
Os cidadãos pegam no conceito da UE como parceiro internacional forte no domínio comercial e das 
relações políticas, que capitaliza a sua força coletiva para promover os valores europeus no 
estrangeiro, com os direitos humanos e os valores sociais e ambientais a permanecerem no centro 
de todos os esforços da política comercial. A manutenção de relações comerciais prósperas com 
outros grandes intervenientes, como a China e os EUA, também se reveste de interesse. É referida 
a necessidade de uma política de segurança e defesa mais forte — considerando-se a possibilidade 
de um exército conjunto e de esforços combinados em matéria de cibersegurança.  
 
 O debate que se segue centra-se nos seguintes aspetos: 

• a necessidade de capitalizar os acordos comerciais 
• a necessidade de garantir a segurança das matérias-primas e a autossuficiência energética 
• o abastecimento alimentar 
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• a diplomacia externa da União Europeia, o trabalho desenvolvido pelo SEAE e o AR/VP 
 
O presidente Dahlgren resume o debate, recordando que o objetivo é produzir um relatório que 
reflita o contributo dado pelos cidadãos. O relatório deverá ser de atualidade e ter por base as 
questões colocadas pelos cidadãos.  
 
Linha de trabalho 2: A UE enquanto parceiro internacional 
(2 perguntas de cidadãos, centradas nos valores e nas normas) 
 
Os cidadãos chamam a atenção para a necessidade de controlar e garantir que as regras em vigor 
sejam mais bem respeitadas. Igualmente, refletem sobre a necessidade de se dispor de mais 
pareceres de peritos para melhor informar os cidadãos sobre determinados temas. 
 
No debate, são destacados vários objetivos: 

• A UE pode lograr uma mudança à escala internacional enquanto interveniente global (exemplo 
do Acordo de Paris sobre as Alterações Climáticas, em que a UE consegue usar a sua força 
coletiva para influir na ação dos EUA e da China). Os acordos comerciais também podem ser 
utilizados para promover a mudança e uma melhor adesão aos princípios da proteção dos 
direitos humanos fundamentais. 

• Liderar pelo exemplo, encarar o Pacto Ecológico com seriedade e não ficar aquém dos 
compromissos assumidos 

• A consecução de uma ordem internacional assente em regras deve ser um objetivo central da 
UE 

• A UE deve tirar partido dos seus poderes regulamentares enquanto entidade responsável pela 
definição de normas à escala global 

• A UE deve agir a nível mundial, mas também a nível regional e da sua vizinhança  
 

O presidente conclui a linha de trabalho 2 com esta reflexão: há muitas formas de promover os valores 
da UE na cena mundial, mas o facto de haver poucas pessoas que os conheçam na totalidade 
representa um problema.  
 
Linha de trabalho 3: Uma União Europeia forte num mundo de paz 
 
Os cidadãos continuam interessados na Frontex — a sua função e o modo como pode ser melhor 
utilizada. No debate, os membros do grupo de trabalho destacam, em particular: 

• A necessidade de adotar posições comuns numa série de domínios, como a regulamentação 
fiscal e empresarial 

• A importância de envolver os Balcãs Ocidentais  
• A necessidade de acolher novos membros e de continuar a expandir o espaço Schengen.  
• A necessidade de dispor de uma força de defesa da UE e/ou de reforçar a cooperação com a 

NATO ou, simplesmente, de criar um fundo de defesa da UE e uma capacidade de mobilização 
rápida 

• A necessidade de votação por maioria qualificada para acelerar a tomada de decisões e evitar 
que a UE seja paralisada pela necessidade de unanimidade 

 
 
4. Considerações finais do presidente 
 
O presidente Dahlgren agradece aos membros do grupo de trabalho e, em especial, aos cidadãos 
que o integram, pelos contributos dados. 
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Em resposta a uma sugestão no sentido de classificar as recomendações de acordo com a sua 
facilidade de implementação (sistema de «semáforos»), afirma que transmitirá esta ideia à 
Comissão Executiva, onde será analisada, salientando, porém, as dificuldades em chegar a acordo 
sobre classificações deste tipo. Sublinha, mais uma vez, a necessidade de os representantes dos 
cidadãos ocuparem mais espaço neste debate.  
 
Anuncia que o último painel de cidadãos europeus sobre este assunto se realizará em Maastricht, 
em 11, 12 e 13 de fevereiro — o painel finalizará, então, as suas recomendações para serem 
apresentadas na sessão plenária seguinte. Sexta-feira, 11 de março, é a data da próxima reunião do 
presente grupo de trabalho. Utilizaremos os resultados do painel como estrutura para a referida 
reunião. O grupo WhatsApp facilitará também o debate até à próxima reunião, em 11 de março. 
 

 
i A repartição das intervenções é a seguinte: 
 
Membros do Painel de Cidadãos Europeus: 9 
Representantes de painéis/eventos nacionais: 4 
Sociedade civil (PE, CR, CESE): 6 
Conselho: 4 
Parlamentos nacionais: 11 
PE: 7 
Comissão: 0 
 
Equilíbrio de género: Intervenções de 30 homens e 11 mulheres 
 


