
Capacitar os cidadãos e proteger os seus direitos

A cidadania da UE é uma importante conquista do projeto europeu. Não substitui a cidadania nacional: é cidadão europeu se for 
nacional de um dos 27 Estados-Membros. Enquanto cidadão da UE, usufrui, por exemplo, de liberdade de circulação na UE e dos 
direitos políticos e democráticos, como o direito a participar nas eleições para o Parlamento Europeu. 

Relatório sobre a cidadania da UE  
De três em três anos, a Comissão apresenta relatórios sobre a forma como os cidadãos da UE podem gozar os seus direitos na 
sua vida quotidiana, quando trabalham, viajam, estudam ou participam na vida democrática da UE. O Relatório sobre a cidadania 
de 2020 mostra claramente que os cidadãos da UE estão a fazer uso dos seus direitos com mais frequência, o que é visível, por 
exemplo, na maior participação dos eleitores. Ao mesmo tempo, surgiram novos desafios, principalmente no contexto do surto da 
pandemia da COVID-19. Estar ciente de que é cidadão da UE é o primeiro passo para um melhor uso dos seus direitos.
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Figura 1 - Gradul de familiaritate cu termenul „cetăţean al Uniunii Europene” (% - UE)

Mais de 90% dos inquiridos 
num Eurobarómetro estão 
familiarizados com o termo 
«cidadão da União Europeia».
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Participação democrática, capacitação e inclusão

Facilitar a livre circulação e simplificar a vida do dia a dia
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A liberdade de circulação, que permite que 
qualquer cidadão da UE viva, trabalhe ou estude 
em qualquer Estado-Membro, é o direito mais 
valorizado pelos cidadãos da UE.

Figura 3 – A livre circulação de cidadãos da UE dentro da UE traz 
benefícios gerais para a economia do (NOSSO PAÍS) (% – UE)

Figura 2 – Participação eleitoral nas eleições parlamentares europeias (2004 – 2019)As democracias dependem da par-
ticipação dos seus cidadãos. Os 
europeus estão cada vez mais a 
fazer uso dos seus direitos eleit-
orais, conforme demonstrado nas 
eleições de 2019 para o Parla-
mento Europeu.

Fonte: Parlamento Europeu em colaboração com a Kantar

2004 45,47%

2009 42,97%

2014 42,61%

2019 50,66%

Para reforçar ainda mais a participação democrática e a inclusão, a Comissão irá…

 Atualizar as regras da UE sobre o direito de voto dos cidadãos móveis da UE nas eleições 
municipais e europeias. 

 Trabalhar mais estreitamente com a rede europeia de cooperação eleitoral.

 Apoiar a observação eleitoral independente. 

 Apoiar a democracia deliberativa e inovar a participação dos cidadãos no processo legislativo da 
UE.     

 Apoiar a inclusão dos cidadãos da UE na sociedade da UE.

 Sensibilizar para a importante ligação entre as atividades culturais, a tolerância e a partici-
pação democrática. 

Para facilitar a livre circulação e simplificar a vida do dia a dia, a Comissão irá…

 Atualizar as diretrizes da UE relativas à livre circulação, tendo em conta as medidas introduzidas 
devido a questões de saúde pública, assim como a diversidade das famílias («famílias arco-íris»).

 Promover a inclusão de soluções transfronteiriças de governo eletrónico e comércio eletrónico em cartões 
de identificação recém-emitidos.    

 Proteger os direitos dos cidadãos da UE que residem no Reino Unido, em conformidade com o 
acordo de saída.  

 Apoiar o desenvolvimento de organizadores de viagens, envolvendo diversos meios de transporte.
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Proteger os cidadãos da UE em tempos de crise

  Continuar a construir uma União Europeia da Saúde forte e implementar, juntamente com os 
Estados-Membros, a estratégia da UE para as vacinas COVID-19.

 Rever as regras da UE em matéria de proteção consular, para melhorar a capacidade da UE e 
dos Estados-Membros de proteger os cidadãos europeus em tempos de crise.

Entre fevereiro e maio de 2020, os Estados-
Membros, com o apoio da Comissão Europeia 
e do Serviço Europeu para a Ação Externa, 
trouxeram para casa mais de 600 000 
cidadãos europeus afetados por restrições de 
viagem em todo o mundo.

A pandemia causada pela COVID-19 afetou-nos a todos, 
embora de formas diferentes. A pandemia também trouxe à 
luz do dia as desigualdades existentes na nossa sociedade. 
A Europa respondeu a muitos níveis, envolvendo os gover-
nos nacionais, a indústria e a sociedade civil.

Proteger e promover a cidadania da UE

Nas últimas três décadas, mais de 10 milhões 
de pessoas participaram no Erasmus+ e nos 
seus programas anteriores, criando laços e 
uma identidade partilhada em toda a UE.

A cidadania da UE é um símbolo da nossa identidade euro-
peia partilhada, baseada na igualdade, na não discriminação 
e na inclusão. A promoção e a proteção dos valores e da 
integridade da cidadania da UE são de extrema importância.

 Continuar a monitorizar os «regimes de passaportes dourados» para a cidadania da UE e agir 
conforme necessário.  

 Propor novas medidas de igualdade e medidas antidiscriminação.   

 Promover o sentido de identidade europeia entre os jovens através do programa ERASMUS+, do 
Corpo Europeu de Solidariedade e das Ações Jean Monnet.

 Continuar a acompanhar o impacto das medidas restritivas em vigor durante a crise da 
COVID-19 sobre os direitos de cidadania da UE e um debate democrático justo.

Para proteger e promover a cidadania da UE, a Comissão irá…

Para proteger os cidadãos da UE em tempos de crise, a Comissão irá…
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