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Os cidadãos seniores representam um segmento 
importante e cada vez maior, da nossa sociedade europeia, 
da nossa economia, da nossa cultura e das nossas vidas. 
Independentemente do atual contexto económico de crise, 
isto coloca diversas questões a respeito da forma como 
se pode assegurar que estes cidadãos estão socialmente 
integrados e gozam plenamente os seus direitos.

A Comissão Europeia tem vindo a lidar com estes 
desafios de várias maneiras. 

O Ano Europeu do Envelhecimento Ativo (2012) marca o 
nosso forte compromisso político na promoção de direitos 
e na inclusão social da população mais idosa da Europa.

Do ponto de vista legal, temos assistido a impor-
tantes desenvolvimentos. Ao longo dos últimos anos, 
tem sido registado um aumento progressivo dos casos 
de discriminação etária no trabalho que chegam aos 
tribunais nacionais, aos organismos para a igualdade e ao 
Tribunal de Justiça da União Europeia. Isto demonstra que 
a legislação europeia em matéria de não discriminação 
contribuiu muito para a crescente sensibilização quanto à 
discriminação em razão da idade e quanto aos direitos dos 
cidadãos seniores. E continuará a fazê-lo.

Além disso, a Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, que consagra os direitos dos idosos, tornou-se 
um ponto de referência frequentemente utilizado no 
desenvolvimento das políticas da UE. À medida que cresce 
o interesse público na Carta, torna-se necessário informar 
melhor as pessoas a respeito da aplicação dos direitos 
plasmados na Carta e de como podem fazer-se valer desses 
direitos. Fico satisfeita por esta publicação partilhar este 
objetivo, com particular enfoque nos cidadãos seniores.

Apesar de muitos cidadãos seniores gozarem de boa 
saúde, o envelhecimento acarreta frequentemente limi-
tações que impedem o acesso dos cidadãos mais velhos 
a bens e serviços e a um modo de vida independente. 
Garantir a acessibilidade para todos é tanto uma questão 
de direitos fundamentais como crucial para aproveitar ao 
máximo o potencial dos nossos idosos, em termos sociais 
e económicos. Seguindo esta lógica, a Comissão Europeia 
está a estudar a possibilidade de elaborar um Ato Europeu 
de Acessibilidade com base numa abordagem design para 
todos.

Estes são apenas alguns exemplos relativamente aos 
quais as atividades da UE têm um impacto direto nos 
cidadãos mais idosos. Mas, para que sejam plenamente 
eficazes é essencial que os nossos cidadãos contribuam 
ativamente para os moldar. Iniciativas como esta publi-
cação habilitam os cidadãos seniores a tornar-se parte do 
processo, compilando e explicando de forma detalhada o 
que as políticas e legislação da UE lhe trazem. Estou grata 
à Plataforma AGE Europa por contribuir para este esforço.

Prefácio Viviane Reding, Vice 
Presidente da Comissão Europeia
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Mais Europa ou mais democracia? 
A questão foi colocada, nos atuais 
tempos conturbados, na capa de uma 
reputada revista semanal alemã, 
em julho de 2012. A crise em curso 
revelou-se não apenas económica mas 

também sistémica.
A resposta é óbvia: precisamos tanto de mais demo-

cracia, liberdade, segurança social, direitos no domínio da 
igualdade e mais Europa. O Tratado de Lisboa seguiu estes 
postulados dando novas competências ao Parlamento 
Europeu e abrindo múltiplas plataformas de diálogo com 
representantes qualificados da sociedade civil. Isto não foi 
apenas uma tentativa de resolver o “défice democrático”. 
A mudança também contribuiu de forma marcante para a 
qualidade dos processos de decisão e dos seus resultados. 
Neste tempo de cortes provocados pela austeridade, é 
mais difícil alcançar um consenso social. Ainda assim, ele 
é preciso mais do que nunca se quisermos alcançar formas 
equilibradas e justas para sair da crise. 

Sendo certo que as ONGs não devem decidir sozinhas as 
políticas, elas são, no entanto, necessárias para um debate 
informado. Nos últimos anos, as organizações de cidadãos 
mais velhos têm crescido, tendo-se tornado atores indis-
pensáveis no diálogo sobre as questões europeias.

Ao longo de mais de 10 anos a Plataforma AGE Europa 
promoveu a visão de uma sociedade para todos, onde 
qualquer um, independentemente da idade, sexo, origem 
étnica, religião, aptidões ou orientação sexual, pode 
gozar de igualdade de direitos e participar plenamente 
na sua comunidade. Em sintonia com o Ano Europeu do 
Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações 
(2012), a AGE promove o envelhecimento ativo e respon-
sável, bem como a solidariedade e cooperação entre 
gerações.

O propósito desta brochura é ajudar os cidadãos mais 
velhos em toda a Europa a entender como funciona a UE, 
que questões estão em jogo numa Europa em envelhe-
cimento e o que podem fazer para participar e tornar a 
Europa num lugar melhor para todos nós vivermos, traba-
lharmos e crescermos.

Prefácio de Marjan Sedmak,  
Presidente da Plataforma AGE Europa

Os nossos membros assinalam 
frequentemente as dificuldades que 
têm em explicar aos cidadãos mais 
velhos no seu país como são tomadas 
as decisões ao nível da União Europeia, 
que impacto têm a nível nacional ou 

local e, de um modo geral, o que é que a UE está a fazer 
com relevância para as pessoas mais velhas. Querem 
também saber porque razão os cidadãos mais velhos se 
devem envolver no desenvolvimento das políticas da UE e 
como podem fazer voz ouvir a sua voz nos debates sobre 
as políticas comunitárias que lhes dizem respeito.

É para responder ao pedido dos nossos membros que 
o Secretariado elaborou esta publicação. Este trabalho 
coletivo visa conferir às pessoas mais velhas os meios para 
se tornarem idosos seniores ativos pela Europa e ajudar 

Prefácio Anne-Sophie Parent, Secretária-Geral 
da AGE

a construir um futuro melhor para todas as gerações. 
Esperamos que esta publicação lhes permita mobilizar 
um número muito maior de cidadãos mais velhos para 
promover uma UE mais amiga dos mais velhos e melhor 
preparada para lidar com os principais desafios colocados 
pelo envelhecimento da população.

Os membros da AGE sentem que é nosso dever comum 
ajudar a transformar o desafio demográfico sem prece-
dentes que a Europa vive em oportunidades para todas 
as gerações. Esperamos que aprecie ler esta brochura. 
Comentários e sugestões sobre como poderia ser 
melhorada são bem-vindos, uma vez que continuaremos 
a atualizá-la com regularidade. Não hesite em partilhá-los 
connosco.
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Introdução

Apesar dos cidadãos mais velhos terem testemu-
nhado a criação da União Europeia (UE) e terem-na visto 
transformar-se numa área de liberdade, segurança e 
justiça, poucos estão plenamente conscientes do que a 
UE está a fazer para promover os seus direitos e traduzir 
os nossos valores comuns em resultados concretos para os 
cidadãos em todos os Estados-Membros da UE.

O objetivo desta brochura é ajudar os cidadãos seniores 
em toda a União a compreender melhor o que o Tratado 
de Lisboa e a Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia1 oferecem às pessoas mais velhas em termos de 
cidadania, não discriminação e igualdade entre géneros, 
direitos fundamentais, emprego, proteção social, proteção 
da saúde, defesa do consumidor e proteção contra a 
violência e maus-tratos a idosos. Apresentará também o 
que a UE planeia para proteger e promover os direitos das 
pessoas com deficiência e dos mais velhos como conse-
quência da ratificação da Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência pela União 
Europeia em 2011. 

A publicação é lançada no âmbito do Ano Europeu do 
Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações 
(2012) e oferece uma visão geral do quadro legal e político 
que apoia as pessoas mais velhas assim como uma atuali-
zação sobre os processos de tomada de decisão da UE. Ela 
pode ser usada em conjunto com uma publicação anterior 
editada pela AGE: “Introdução às instituições da União 
Europeia e aos processos políticos da UE com relevância 
para os mais velhos” (3ª edição, 2010) como instrumento 
de formação para a sensibilização dos cidadãos mais 
velhos acerca das funções da UE, da tomada de decisões, 
da forma como os cidadãos – incluindo as pessoas mais 
idosas – podem gozar os seus direitos e ser compensados 
quando estes não sejam respeitados e ainda sobre como 
podem participar e influenciar o processo de tomada de 
decisão da UE.

Esperamos que esta brochura se revele uma ferra-
menta útil para facilitar um entendimento mais amplo do 
novo quadro legislativo e político da União e para explicar 
como os cidadãos mais velhos podem envolver-se ativa-
mente num diálogo cívico construtivo através de grupos 
de cidadãos e organizações para influenciar os resultados 
dos processos de decisão da União.

1  www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf

O nosso objetivo é também ajudar cidadãos mais velhos 
a se envolverem mais ativamente no Ano Europeu dos 
Cidadãos (2013) e nas próximas eleições do Parlamento 
Europeu em 2014.

Ao longo de toda a publicação é disponibilizada alguma 
informação específica, destacada em caixas de texto, 
coloridas do seguinte modo:

Uma lista de abreviaturas está disponível nos anexos, 
no final da publicação.

Comentários e sugestões sobre como melhorar esta 
brochura são bem-vindos uma vez que vamos continuar 
a atualizá-la regularmente. Não hesite em partilhá-los 
connosco.

ENVOLVA-SE

Notas específicas e sugestões sobre 
como as pessoas mais velhas podem 
envolver-se e influenciar a tomada de decisões 
na UE.

É BOM SABER

Comentários, sugestões e 
esclarecimentos.

 

Informação relevante sobre o 
trabalho e iniciativas da AGE
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A União Europeia baseia-se nos princípios do Estado 
de Direito, i.e. desde a sua criação que todas as medidas 
tomadas pela UE assentam nos tratados que foram 
aprovados voluntária e democraticamente por todos os 
países da UE. Os tratados da União Europeia estabelecem 
os seus objetivos, as regras que se aplicam às suas insti-
tuições, o modo como as decisões são tomadas e a relação 
entre a UE e os seus Estados-Membros. Os tratados da 
UE formam a base legal a partir da qual as instituições 
europeias podem legislar. Os Estados-Membros têm que 
transpor toda a legislação comunitária para o Direito 
interno e implementá-la dentro dos prazos estipulados. 
Se uma matéria não consta de um tratado, a Comissão 
Europeia – que é a única instituição da UE com iniciativa 
legislativa – não pode propor um diploma nessa área 
porque não dispõe de base legal.

Todas as ações da União estão sujeitas a um princípio 
fundamental: o princípio da subsidiariedade, que 
assegura que as decisões são tomadas tão perto quanto 
possível do cidadão e que constantemente se verifica que 
a ação ao nível da União é justificada à luz das possibili-
dades disponíveis a nível nacional, regional ou local. Em 
particular, é o princípio que impede a atuação da União 
(excepto em áreas de competência exclusiva) a menos que 
seja mais eficiente que a ação que possa ser tomada a nível 
nacional, regional ou local. Este princípio está intimamente 
relacionado com um outro: o princípio da proporciona-
lidade que requer que qualquer ação tomada pela União 
não ultrapasse o que seja necessário à prossecução dos 
objetivos dos tratados.

Os textos completos dos tratados, legislação, jurispru-
dência e propostas legislativas podem ser consultados 
utilizando a base de dados de Direito da UE: EUR-LEX (ver 
ligações úteis). 

Direito primário: 
tratados da UE e a 
Carta dos Direitos 
Fundamentais da 
União Europeia

Os tratados da UE constituem o direito primário que 
prevalece sobre todas as outras fontes de direito na UE. 
Eles podem ser alterados quando necessário para tornar 
a UE mais eficiente e transparente, para preparar o alar-
gamento a novos Estados-Membros, para introduzir novas 
áreas de cooperação, para fazer face a desafios comuns 
emergentes como sejam as mudanças demográficas, a 
crise económico-financeira e o combate à criminalidade 

É BOM SABER

Quer isto dizer que há limites legais 
ao que a União Europeia pode fazer para 
responder às solicitações dos seus cidadãos 
e que é importante que os cidadãos 
compreendam claramente em que áreas 
a intervenção da União é possível e o que 
apenas pode ser tratado a nível nacional ou 
local. O objetivo desta publicação é, portanto, 
ajudar as pessoas mais velhas em todo o 
espaço europeu a compreender melhor o 
que é a UE e o que pode ser feito a nível 
europeu para responder às suas necessidades 
e preocupações. Procura igualmente explicar 
como podem ajudar a influenciar políticas que 
têm um impacto nas suas vidas em áreas de 
intervenção onde as competências da UE ou 
são exclusivas ou partilhadas entre a União e 
os Estados-Membros

I.  O quadro legal da UE e o 
contexto político
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transfronteiriça, etc., mas também para adotar novos 
instrumentos para enfrentar desafios comuns de forma 
mais adequada.

A última revisão foi introduzida pelo Tratado de Lisboa 
e dotou a UE com novas ferramentas que a tornam mais 
democrática, mais eficiente e mais capaz para enfrentar 
problemas globais como as alterações climáticas e 
permitem à União falar a uma só voz. Após a entrada 
em vigor do Tratado de Lisboa a 1 de dezembro de 2009, 
alterando diversos tratados da UE, em particular o Tratado 
da União Europeia e o Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, foi publicado um texto consolidado, 
integrando todas as modificações introduzidas pelo 
Tratado de Lisboa. Este texto consolidado é o quadro legal 
que governa hoje as ações da União.

As repercussões do Tratado de Lisboa sobre o funcio-
namento e políticas da União Europeia são numerosas e 
serão discutidas ao longo deste documento.

Mais detalhes sobre as alterações introduzidas pelo 
Tratado de Lisboa estão disponíveis, em todas as línguas, 
no sítio da internet do Tratado de Lisboa e no sítio da 
internet do Tratado de Lisboa num ápice (ver ligações 
úteis no final desta secção). Um sumário dos principais 
tratados da UE e ligações para as versões consolidadas 
podem ser consultados nos anexos (tratados da UE num 
ápice). Em seguida destacamos apenas as disposições mais 
pertinentes dos tratados da UE, incluindo os principais 
desenvolvimentos trazidos pelo Tratado de Lisboa rela-
cionados com os direitos dos mais velhos e com o reforço 
da participação dos cidadãos na elaboração das políticas 
da UE.

AS DISPOSIÇÕES MAIS RELEVANTES 
DOS TRATADOS EM MATÉRIA DE NÃO 
DISCRIMINAÇÃO E IGUALDADE

Durante muitos anos, a ação da UE no campo da não 
discriminação focou-se na prevenção da discriminação 
em razão da nacionalidade e género. Em 1997, o Tratado 
de Amesterdão conferiu à UE novas competências no 
combate à discriminação em razão de género, raça, origem 
étnica, religião ou crença, idade e orientação sexual. Desde 
então, a UE tem poderes concretos para tomar medidas 
positivas em matéria de não discriminação sendo, no 
entanto, necessário obter unanimidade entre os diversos 
Estados-Membros. O requisito da unanimidade significa 
que um único país pode bloquear a adoção de nova legis-
lação sobre igualdade.

O texto consolidado dos tratados da UE inclui as 
seguintes disposições:

• Escopo Social da UE2: A União combate a exclusão social 
e as discriminações e promove a justiça e a proteção 
sociais, a igualdade entre homens e mulheres, a soli-
dariedade entre as gerações e a proteção dos direitos 
da criança.

• Valores fundamentais da UE3: A União funda-se nos 
valores do respeito pela dignidade humana, da liberdade, 
da democracia, da igualdade, do Estado de Direito e do 
respeito pelos direitos do Homem, incluindo os direitos 
das pessoas pertencentes a minorias.

• Competências da UE sobre a não discriminação4: Na 
definição e execução das suas políticas e ações, a União 
tem por objetivo combater a discriminação em razão 
do sexo, raça ou origem étnica, religião ou crença, defi-
ciência, idade ou orientação sexual. 

• Procedimento do Conselho em matéria de igualdade5: 
Sem prejuízo das demais disposições dos tratados e 
dentro dos limites das competências que estes conferem 
à União, o Conselho, deliberando por unanimidade, de 
acordo com um processo legislativo especial e após 
aprovação do Parlamento Europeu, pode tomar as 
medidas necessárias para combater a discriminação em 
razão do sexo, raça ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual.

PROMOÇÃO DE DIÁLOGO ENTRE A 
SOCIEDADE CIVIL E AS INSTITUIÇÕES DA UE

Reconhecendo a importância do diálogo cívico, o 
Tratado de Lisboa alterou o artigo 11.º do Tratado da 
União Europeia. De acordo com esta disposição, a UE deve 
consultar organizações da sociedade civil antes de iniciar 
um processo de decisão.

Está previsto que a Comissão Europeia consulte todas as 
partes interessadas durante o procedimento de avaliação 
de impacto, antes de qualquer proposta de decisão.

Nesta fase, as diferentes opções e o seu impacto para 
a sociedade são examinadas pela Comissão e a sociedade 
civil deve ser envolvida neste processo. Além disso, os 
cidadãos e as organizações que os representam podem 
participar nas consultas públicas relativamente às inicia-
tivas da UE que lhes digam diretamente respeito. 

2  Artigo 3.º §3 TUE
3  Artigo 2.º TUE
4  Artigo 10.º TFUE
5  Artigo 19.º §1 TFUE
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INICIATIVA DE CIDADANIA EUROPEIA
O Tratado de Lisboa introduz a Iniciativa de Cidadania 

Europeia (ICE) 6, que possibilita a participação direta de um 
milhão de cidadãos da UE, provenientes de um número 
significativo de Estados-Membros, na definição de políticas 
da UE, permitindo-lhes convidar a Comissão Europeia a 
apresentar uma proposta legislativa do seu interesse num 
âmbito de competência da UE, por exemplo, no domínio 
do ambiente, defesa do consumidor, transportes ou saúde 
pública. As regras e os procedimentos que regem este 
novo instrumento estão definidos num regulamento7 do 
Parlamento Europeu e do Conselho sobre a Iniciativa de 
Cidadania. A ICE é um importante passo para uma demo-
cracia participativa uma vez que permite aos cidadãos 
europeus e às organizações da sociedade civil influenciar 
diretamente a agenda política da UE. Existe um sítio da 
internet dedicado à ICE que inclui instruções passo-a-
-passo sobre o procedimento, os domínios de intervenção 
aos quais a ICE se aplica e outras informações práticas. 
Encontra mais informações na Parte II.

FORMALIZAÇÃO DO DIÁLOGO SOCIAL
No que respeita às questões sociais, o Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia8 estipula que a União, 
no seu todo, está empenhada na promoção do Diálogo 
Social e institucionaliza a Cimeira Social Tripartida, um 

6  Artigo 11.º §4 TFUE
7  Regulamento (UE) N.º 211/2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de fevereiro de 2011.
8  Artigo 152.º TFUE

É BOM SABER

A Iniciativa de Cidadania Europeia não 
deve ser confundida com o direito de petição1 
que se dirige ao Parlamento Europeu. A 
petição incide, regra geral, sobre violações 
de direito comunitário vigente ao passo que 
o procedimento da Iniciativa de Cidadania 
Europeia permitirá aos cidadãos colocar em 
cima da mesa novas questões e solicitar 
à Comissão Europeia que apresente uma 
proposta legislativa no âmbito da UE.

1 Artigo 227.º TFUE

processo de consulta entre os parceiros sociais europeus 
e as instituições comunitárias. Deste modo, a participação 
dos parceiros sociais na implementação das políticas 
económicas e sociais da União é fortalecida. A Comissão 
Europeia atualiza regularmente a lista das organizações 
que preenchem os requisitos de qualificação como 
parceiros sociais e são, portanto, consultados. Os principais 
parceiros sociais incluem a Confederação dos Sindicatos 
do Comércio Europeu (ETUC na sigla original), a Business 
Europe, a Associação Europeia do Artesanato e das 
Pequenas e Médias Empresas (UEAPME na sigla original) 
e o Centro Europeu dos Empregadores e Empresas que 
fornecem Serviços Públicos (CEEP). 

INCORPORAÇÃO DA CARTA EUROPEIA 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
NO DIREITO PRIMÁRIO DA UE

O Tratado de Lisboa9 introduz um novo foco nos direitos 
humanos, consagrando a força vinculativa da Carta dos 
Direitos Fundamentais e conferindo às suas disposições 
o mesmo valor jurídico atribuído aos tratados. Embora a 
Carta proclame um conjunto de direitos relevantes para 
pessoas idosas, tais como o direito à não discriminação, 
à segurança social, à saúde e à educação, eles apenas 
se aplicam ao ordenamento jurídico da UE. Além disso, 
embora muitos dos direitos previstos na Carta requeiram 
uma atuação positiva para que sejam aplicáveis, por 
exemplo os direitos a uma habitação condigna, à saúde 
preventiva e à educação, a Carta não atribui à UE novas 
competências para atuar nestas áreas. A Carta é, antes 
de mais, uma bússola para todas as políticas da União, o 
que significa que ela assegura que os direitos fundamen-
tais são tidos em conta nos processos políticos da UE. As 
instituições da UE não podem tomar nenhuma medida que 
viole os direitos contidos na Carta. Contudo, os Estados-
Membros apenas estão obrigados a agir de acordo com 
a Carta quando apliquem direito comunitário, nomeada-
mente quando façam uso de regulamentos ou decisões 
da UE ou transponham diretivas comunitárias. Quando 
esteja em causa legislação nacional aplica-se o sistema 
constitucional do respetivo país. O Reino Unido e a Polónia 
acordaram uma cláusula de exceção em relação à Carta e 
a República Checa pediu para ser excluída da sua aplicação 
aquando da ratificação de um novo tratado.

 

9  Artigo 6.º TFUE
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É BOM SABER

O artigo 3.º (‘Direito à integridade do ser 
humano), o artigo 21.º (‘Não discriminação’) 
e o artigo 25.º (‘Direitos das pessoas idosas’) 
da Carta são especialmente importantes 
para pessoas idosas. A AGE publicou dois 
documentos explicando de que forma as 
disposições da Carta se aplicam aos mais 
velhos. Estes podem ser consultados na secção 
sobre não discriminação do sítio da internet da 
AGE.

Um exemplo onde a Carta era aplicável: a diretiva 
europeia sobre a igualdade de género10 autorizava os 
Estados-Membros a permitir que as empresas seguradoras 
aplicassem diferenciações proporcionais nos prémios e 
benefícios individuais sempre que a consideração do sexo 
fosse um fator determinante na avaliação de risco. Depois 
de uma queixa apresentada pela Test-Achats, uma orga-
nização de consumidores Belga, o Tribunal de Justiça da 
União Europeia (TJUE) decidiu que a cláusula de exceção do 
artigo 5.º/2 era incompatível com os artigos 21.º e 23.º da 
Carta e foi por isso declarada inválida com efeitos a partir 
de 21 de dezembro de 2012. Esta decisão do TJUE confere 
um peso considerável à Carta dos Direitos Fundamentais.

Pode consultar mais informações sobre os efeitos deste 
acórdão na Parte II. 

10  Artigo 5.º/2 da diretiva europeia 2004/113/EC.
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O Tratado de Lisboa inclui também uma obrigação legal 
de adesão da UE à Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem (CEDH). A CEDH oferece proteção dos direitos 
políticos e civis fundamentais e prevê um mecanismo 
de garantias através do Tribunal Europeu dos Direitos 
do Homem, um órgão do Conselho da Europa, com sede 
em Estrasburgo. As pessoas que considerem que os seus 
direitos foram violados num determinado país podem levar 
o caso ao tribunal de Estrasburgo depois de esgotadas as 
vias nacionais de recurso. Enquanto todos os Estados-
Membros da UE subscreveram a Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem, a EU, enquanto tal, ainda não. Ainda 
que a UE assente no respeito pelos direitos fundamentais, 
cuja observância é assegurada pelo Tribunal de Justiça da 
União Europeia, a CEDH e os seus mecanismos judiciais 
não se aplicam formalmente aos atos comunitários. Por 
outro lado, todos os Estados-Membros da UE, enquanto 
signatários da Convenção, têm a obrigação de respeitar 
a CEDH mesmo quando apliquem ou transponham atos 
comunitários. Esta divergência será retificada quando a 
UE, como tal, aderir à Convenção.

Quando este processo estiver concluído, o ordenamento 
jurídico da UE será colocado sob controlo externo inde-
pendente e as lacunas preenchidas, dando aos cidadãos 
europeus face aos atos da UE a mesma proteção de que 
atualmente gozam perante atos de Estados-Membros. O 
processo de adesão da UE à CEDH e as respetivas moda-
lidades estão a ser discutidas e, quando estiverem termi-
nadas, os cidadãos da UE poderão intentar ações contra a 
UE perante o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem caso 
julguem que algum dos direitos consagrados na CEDH foi 
violado por uma ação da UE.

A Carta não pode contudo ser utilizada, por exemplo, 
para reivindicar o direito de propriedade porque não há 
legislação comunitária que consagre tal direito e, apesar da 
Carta incluir um artigo que reconhece o direito à proprie-
dade, apenas os tribunais nacionais são competentes nesta 
matéria. Nestes casos, os cidadãos devem dirigir-se ao 
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH), depois 
de esgotadas todas as instâncias nacionais de recurso.

Para mais informações sobre o Conselho da Europa e 
sobre o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem pode 
consultar a secção 3.9.

ATRIBUIÇÃO DE PERSONALIDADE 
JURÍDICA À EU, QUE PERMITE A ADESÃO 
A INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS

O Tratado de Lisboa introduz uma personalidade jurídica 
única à União, que permite à UE concluir acordos interna-
cionais e aderir a organizações internacionais. A UE pode 
agora falar e agir como uma entidade única. 

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência (UNCRPD na sigla original) é a 
primeira convenção de direitos humanos ratificada pela 
UE. Esta Convenção pretende ser um instrumento com 
uma dimensão explícita de desenvolvimento social. Desde 
22 de janeiro de 2011 que a UE está vinculada à UNCRPD 
na medida das suas competências, o que significa que a 
União deve tomar medidas concretas para salvaguardar 
os direitos das pessoas com deficiência em todas as 
suas iniciativas. Este é um importante instrumento que 
permitirá à UE fazer progressos em diferentes frentes para 
promover a igualdade de oportunidades para as pessoas 
com deficiência tais como acessibilidade, inclusão e apoio a 
uma vida com autonomia. Em agosto de 2012, 22 Estados-
Membros ratificaram a Convenção e 18 ratificaram o 
Protocolo Adicional. A lista completa dos signatários da 
UNCRPD está disponível no sítio da ONU (ver ligações 
úteis). Os signatários vinculados pela UNCRPD (i.e. a UE e os 
Estados-Membros que a ratificaram) têm que apresentar 
periodicamente relatórios sobre as medidas que adoptem 
para o cumprimento dos direitos consagrados na UNCRPD. 
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QUADRO FINANCEIRO PLURIANUAL (QFP)
O quadro financeiro plurianual faz parte do funcio-

namento da União Europeia desde 1988. Compreendia 
inicialmente períodos de 5 anos e, desde o ano 2000, esta-
belece o orçamento da UE para implementar as prioridades 
políticas para os 7 anos seguintes. Especificando o limite de 
despesa para cada categoria de gastos, o QFP impõe uma 
disciplina orçamental e assegura que a despesa da União 
evolui de forma controlada, dentro dos limites dos seus 
recursos próprios em linha com os objetivos das políticas 
comunitárias. O QFP é proposto pela Comissão Europeia e 
negociado com o Parlamento Europeu e com o Conselho 
até que as três instituições cheguem a um consenso. De 
seguida, é dividido em orçamentos anuais mais detalhados 
que devem ser aprovados anualmente. O QFP facilita 
consideravelmente o acordo entre o Parlamento Europeu 
e o Conselho.

O orçamento e o 
financiamento da UE

O orçamento da União Europeia representa sensi-
velmente 1,1% do Rendimento Nacional Bruto (RNB) 
dos 28 Estados-Membros da UE. O orçamento global 
para 2012 ascende a 129.1 mil milhões de euros para 
despesas de tesouraria (por forma a cobrir as despesas 
decorrentes de compromissos assumidos durante o 
atual ou anteriores exercícios) e 147.2 mil milhões de 
euros (+3,8%) para compromissos (os custos totais das 
obrigações assumidas para operações a serem reali-
zadas ao longo de mais do que um exercício).

O orçamento da UE é financiado, quase exclusiva-
mente (99%), através de recursos próprios e é comple-
mentado por outras fontes de receita. Há três tipos de 
recursos próprios:

• direitos aduaneiros aplicáveis às importações prove-
nientes de países não pertencentes à UE e taxas sobre 
o açúcar (os Estados-Membros retêm 25% do valor para 
cobrir os encargos de cobrança)

• imposto sobre o valor acrescentado (IVA) – uma deter-
minada percentagem sobre o valor do IVA harmo-
nizado cobrado por cada país da UE sendo que uma 
regra previne os países menos prósperos de pagar um 
montante desproporcionado

• uma determinada percentagem (0,73%) é cobrada sobre 
o rendimento nacional bruto de cada Estado-Membro.
Outras fontes de rendimento são, por exemplo, os 

impostos cobrados sobre o salário do pessoal da UE, as 
contribuições de países terceiros para determinados 
programas e as coimas pagas pelas empresas que violam 
as regras da concorrência.
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O PROCEDIMENTO FINANCEIRO 
Com base no Quadro Financeiro Plurianual e nas orien-

tações orçamentais para o ano seguinte, a Comissão 
Europeia prepara durante o verão uma proposta de 
orçamento para o ano seguinte e submete-o ao Conselho 
e ao Parlamento. A Autoridade Orçamental, composta pelo 
Conselho e pelo Parlamento, altera e adota em conjunto a 
proposta de orçamento. 

Desde o início de 2011, que o próximo quadro financeiro 
plurianual (2014-2020) está a ser discutido e planeado. A 
Comissão Europeia propôs primeiro uma estrutura global 
para o orçamento e, de seguida e em separado, cada 
um dos programas comunitários de forma detalhada. 
Especificamente a Comissão Europeia publicou no outono 
de 2011 as propostas para:

• O programa europeu para o emprego e inovação social

• O programa dos Direitos e Cidadania, cobrindo, entre 
outros assuntos, os direitos dos idosos.

ENVOLVA-SE

As organizações de idosos têm a 
possibilidade de influenciar o futuro 
orçamento da UE fazendo pressão junto 
dos seus governos e deputados europeus. 
Isto mostra-se particularmente relevante 
quando o futuro QFP está a ser discutido e os 
orçamentos dos futuros programas estão a ser 
discutidos.

As organizações não governamentais 
(ONGs) europeias como a AGE também são 
consultadas pelo Parlamento Europeu através 
de audiências sobre o conteúdo e escopo 
de futuros programas que sejam relevantes 
para o grupo de cidadãos que representam. 
As ONGs europeias juntam esforços para 
coordenar as suas posições e influenciar, de 
modo mais eficaz, o Parlamento Europeu e os 
Estados-Membros procurando influenciar a 
negociação do futuro QFP.

É BOM SABER

Fundos Europeus 
relevantes para idosos

Juntamente com o Comité das Regiões e com 
a Comissão Europeia, a 
Plataforma AGE Europa, 
lançou uma publicação 
sobre os programas 
comunitários relevantes 
que apoiam ações 
destinadas aos mais 
velhos. A brochura 

“Como promover o envelhecimento ativo na 
Europa – apoio comunitário aos atores locais 
e regionais” (2010) está disponível em três 
línguas (Inglês, Francês e Alemão) entre outras 
publicações da AGE em: www.age-platform.
eu/en/age-publications-and-other-resources/
age-publications

http://www.age-platform.eu/en/age-publications-and-other-resources/age-publications
http://www.age-platform.eu/en/age-publications-and-other-resources/age-publications
http://www.age-platform.eu/en/age-publications-and-other-resources/age-publications
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Educação:
• reduzir a taxa de abandono escolar para 10%

• aumentar a percentagem da população com idade entre 
os 30 e os 34 anos que completou o ensino superior para, 
pelo menos, 40%.
Pobreza/exclusão social: retirar da pobreza, ou em 

risco de pobreza e exclusão social, pelo menos 20 milhões 
de pessoas.

À luz destes objectivos, as metas nacionais devem ser 
estabelecidas pelos Estados-Membros da UE, tendo em 
conta os seus pontos de partida e as suas circunstâncias 
nacionais. E devem fazê-lo de acordo com os procedi-
mentos nacionais de tomada de decisão em diálogo com 
a Comissão de modo a aferir da coerência com os objetivos 
da UE.

SETE INICIATIVAS EMBLEMÁTICAS 
DA EUROPA 2020

A Comissão Europeia lançou sete iniciativas emble-
máticas que visam contribuir para alcançar os objetivos 
e metas acima descritos (para mais informações sobre as 
iniciativas relevantes, ver a Parte II).

Para apoiar o Crescimento Inteligente:

• Uma agenda digital para a Europa (i.e. tecnologias de 
comunicação e informação)

• “Uma União da inovação” (i.e. investigação e 
desenvolvimento)

• Juventude em movimento (i.e. educação, formação, 
emprego e empreendedorismo para os jovens)
Para apoiar o Crescimento Sustentável:

• Uma Europa eficiente em termos de recursos 
(destinada a promover uma melhor utilização dos 
recursos naturais)

• Uma política industrial para a era da globalização 
Para apoiar o Crescimento Inclusivo:

• Uma Agenda para novas qualificações e novos 
empregos (i.e. políticas de emprego)

• Plataforma europeia contra a pobreza (abrangendo 
a inclusão social, o combate à pobreza, o sistema de 
pensões e reformas dos cuidados continuados).

A estratégia Europa 
2020

A Europa 2020 é a estratégia de crescimento da UE 
para a presente década. Sucede à estratégia de Lisboa 
(2000-2010) e o seu objetivo é o estabelecimento de 
uma economia social de mercado que seja “competitiva, 
inovadora, sustentável e inclusiva”. Procura promover a 
sustentabilidade do modelo económico europeu de três 
maneiras:

• Sustentabilidade económica, o chamado “Crescimento 
inteligente”: num contexto de globalização com 
economias emergentes, as vantagens comparativas da 
economia europeia devem basear-se na competitivi-
dade, inovação e conhecimento;

• Sustentabilidade social, o chamado “Crescimento 
inclusivo”: a Europa 2020 procura colocar especial ênfase 
no emprego, aumentando os níveis de participação, 
formação e empregabilidade. Visa também alcançar uma 
igualdade total entre homens e mulheres no mercado de 
trabalho e reduzir a pobreza.

• Sustentabilidade ambiental, o chamado “Crescimento 
sustentável”: procura garantir que a economia europeia 
faz a transição para um modelo económico de baixo 
teor de emissões de CO2 por forma a combater as 
mudanças climáticas e a criar novas fontes de cresci-
mento económico.

OS CINCO PRINCIPAIS OBJETIVOS 
E METAS DA EUROPA 2020

Emprego: 75% da população com idade compreendida 
entre os 20 e os 64 anos deve estar empregada.

Investigação, desenvolvimento e inovação: 3% do 
PIB da UE (público e privado) deve ser investido em inves-
tigação e desenvolvimento/inovação.

Mudanças climáticas/energia:
• reduzir as emissões de gases com efeito estufa em pelo 

menos 20% relativamente aos níveis de 1990, ou em 
30%, se estiverem reunidas as condições necessárias 

• aumentar para 20% a quota de energias renováveis 

• aumentar em 20% a eficiência energética.
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O Conselho fornece orientações estratégicas em relação 
a matérias fiscais, reforma estrutural macroeconómica e 
reforço do crescimento, aconselhando sobre as articula-
ções entre elas.

PROGRAMAS DE ESTABILIDADE E 
CONVERGÊNCIA E PROGRAMAS 
NACIONAIS DE REFORMA (PNR)

Os Estados-Membros apresentam posteriormente 
as suas estratégias orçamentais de médio-prazo nos 
Programas de Estabilidade e Convergência e definem as 
ações a desenvolver (em áreas como o emprego, investi-
gação, inovação, energia ou inclusão social) nos Programas 
Nacionais de Reforma. Em abril, estes dois documentos são 
enviados à Comissão para avaliação.

RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS POR PAÍS
As recomendações são preparadas pela Comissão 

através da sua avaliação da execução das políticas 
nacionais do ano anterior em conjunto com uma análise 
detalhada dos Programas Nacionais de Reforma e dos 
Programas de Estabilidade e Convergência apresentados 
em abril. Uma vez aprovadas no Conselho Europeu de 
junho e formalmente adotadas pelo Conselho da União 
Europeia em julho, estas recomendações destinam-se a 
ajudar os Estados-Membros a preparar e adotar as políticas 
económicas nacionais e orçamentos para o ano seguinte.

RELATÓRIOS SOCIAIS NACIONAIS (RSN)
Os Relatórios Sociais Nacionais substituem os anteriores 

Planos Nacionais de Ação para a Inclusão e os Relatórios 
Estratégicos Nacionais sobre Proteção Social. Os RSN 
devem, em princípio, ser apresentados pelos governos 
nacionais à Comissão juntamente com os seus Programas 
Nacionais de Reforma (PNR) em abril e devem, no que 
respeita ao conteúdo, ser coerentes e complementares 
com os PNR. Pretende-se que os RSN desempenhem um 
papel importante no Semestre Europeu na medida em que 
suportam a realização dos objetivos sociais da estratégia 
Europa 2020. Contribuem igualmente para o Relatório Social 
anual preparado pelo Comité de Proteção Social (CPS) por 
forma a informar os interessados, nacionais e europeus, 
sobre o progresso das políticas sociais a nível nacional. 
Para tal, os RSNs devem abranger especificamente as 

O Semestre Europeu

A atual crise revelou a necessidade clara de uma gover-
nação económica mais forte e coordenação ao nível da UE. 
Até agora, as discussões entre a UE e os Estados-Membros 
sobre prioridades e reformas estruturais tinham lugar por 
via de diferentes processos. Os relatórios eram apresen-
tados separadamente e as decisões tomadas ao longo 
do ano sem que houvesse sinergias claras ou articulação 
entre elas. Esta foi a razão pela qual a Comissão propôs 
criar um processo abrangente de coordenação de políticas, 
o denominado ‘Semestre Europeu’. Esta nova arquitetura 
de governação foi aprovada pelos Estados-Membros em 
setembro de 2010.

O Semestre Europeu é um ciclo anual de coordenação 
das políticas económicas e fiscais e a ferramenta de 
governação da estratégia Europa 2020 para conduzir a 
um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo até 
ao final da década. Através deste processo, a Comissão 
avalia se, e em que medida, os compromissos assumidos 
pelos Estados-Membros permitem que a UE cumpra os 
seus objetivos para 2020 em áreas essenciais como as 
taxas de emprego, a investigação e desenvolvimento, a 
educação e o combate à pobreza. O Semestre Europeu 
deve também apoiar a implementação do pacto de esta-
bilidade e crescimento alterado pela entrada em vigor do 
denominado “Pacote de seis” (seis atos legislativos da UE) 
em dezembro de 2010, do procedimento relativo aos dese-
quilíbrios macroeconómicos e do “Pacto para o Euro Mais”.

ANÁLISE ANUAL DO CRESCIMENTO (AAC)
Todos os anos, em novembro, a Comissão Europeia 

publica a Análise Anual do Crescimento que inclui a 
avaliação do progresso alcançado e uma previsão que 
integra três linhas principais de acompanhamento: fiscal, 
macroeconómica e temática (reformas estruturais e poten-
ciadoras de crescimento).

CONSELHO EUROPEU DA PRIMAVERA
O Conselho Europeu da primavera, com base na Análise 

Anual do Crescimento, faz um balanço quanto:

• à situação macroeconómica global

• ao progresso em direção às cinco prioridades delineadas 
a nível europeu 

• ao progresso das iniciativas emblemáticas 



18 I Cidadãos Seniores Ativos pela Europa: Um guia para a União Europeia

três vertentes do Método Aberto de Coordenação Social 
(MAC) sobre a inclusão social, pensões, saúde e cuidados 
continuados (ver o próximo parágrafo sobre o MAC Social).

Contudo, em agosto de 2012, apenas 14 Estados-
Membros tinham apresentado os seus PSN, sendo que 
eles não abrangiam as três vertentes do MAC Social. 
Ainda não é certo que estes relatórios sejam no futuro 
considerados com seriedade pelos governos nacionais. Os 
PNR são voluntários e não há sanções previstas caso um 
Estado-Membro apresente os seus relatórios fora de prazo 
ou não os apresente de todo.

ENVOLVA-SE

A AGE envolve os seus membros 
preparando uma contribuição comum 
para a Análise Anual do Crescimento e 
encoraja-os a influenciar individualmente 
a elaboração dos seus PRN e RSN. Eles são 
incentivados a entrar em contacto com todos 
os ministérios envolvidos na elaboração 
destes relatórios de modo a participar na 
elaboração, execução, avaliação e redefinição 
das políticas prioritárias dos seus países e a 
assegurar que as suas preocupações são tidas 
em conta. No outono, e com base na avaliação 
dos nossos membros das políticas nacionais 
propostas nos relatórios dos seus governos 
e nas recomendações específicas por país, a 
AGE prepara uma análise conjunta e identifica 
os pontos de interesse comum para reportar a 
nível europeu, através de uma missiva enviada 
ao próximo Conselho Europeu da primavera.

O Semestre Europeu: quem faz o quê e quando?
Comissão Europeia Conselho Europeu / Conselho Estados-Membros Parlamento Europeu

Novembro

**Previsões económicas do outono

PRIORIDADES GERAIS
A Comissão publica a Análise Anual do 
Crescimento (AAC) e o Relatório sobre o 
Mecanismo de Alerta

ORÇAMENTOS: Parecer da Comissão sobre 
os projetos de propostas de orçamento

EUROGRUPO
Os Ministros das Finanças discutem 
os pareceres  da Comissão sobre os 
anteprojetos de orçamento

Dezembro
CONSELHO
Os ministros nacionais analisam a ACC  
e adotam as conclusões 

EXECUÇÃO 
Os Estados-Membros adoptam os 
orçamentos

Janeiro Diálogo económico sobre 
a ACC

Fevereiro **Previsões económicas de inverno

Março
ANÁLISE PORMENORIZADA
A Comissão publica análises aprofun-
dadas sobre os países com potenciais 
riscos económicos

CONSELHO EUROPEU
Com base na ACC os dirigentes da EU 
adotam as prioridades económicas

Diálogo económico no 
Conselho Europeu/ACC

Abril *Primeiros dados do Eurostat sobre a 
dívida/défice

EXECUÇÃO
Os Estados-Membros apresentam os 
seus Programas de Estabilidade ou de 
Convergência (sobre políticas orçamentais) 
e Programas Nacionais de Reforma (sobre 
políticas económicas)

Maio

**Previsões económicas da primavera
ACONSELHAMENTO ORIENTADO
A Comissão propõe recomendações 
específicas por país aplicáveis às políticas 
orçamental, económica e social

Junho
CONSELHO
Os ministros nacionais discutem as 
recomendações específicas por país

July
CONSELHO EUROPEU
Os líderes da UE aprovam as recomen-
dações específicas finais por país

Diálogo económico sobre as 
recomendações específicas 
por país

Agosto

Setembro

Outubro *Eurostat  valida dados sobre a dívida/
défice

EXECUÇÃO
Os Estados-Membros apresentam projetos 
de propostas de orçamento + programas de 
parceria económica (países sujeitos a um 
procedimento por défice excessivo)



Chapter 1 I O quadro legal da UE e o contexto político I 19

O MÉTODO ABERTO DE 
COORDENAÇÃO SOCIAL

O Método Aberto de Coordenação (MAC) é um processo 
voluntário de cooperação política baseado em objetivos 
e indicadores comuns, que mostram de que forma o 
progresso em direção a esses objetivos pode ser avaliado. 
É aplicável a áreas de intervenção relativamente às quais 
a União Europeia tem competências limitadas de acordo 
com os tratados da UE mas onde os Estados-Membros 
acreditam existir uma mais-valia no trabalho conjunto a 
nível europeu. 

O Método de Cooperação Social ou MAC no domínio 
da proteção e inclusão social incide sobre três vertentes:

• Erradicação da pobreza e exclusão social; 

• Pensões adequadas e sustentáveis; 

• Prestação de cuidados de saúde e cuidados continuados 
acessíveis, de qualidade superior e sustentáveis. 
O MAC Social procura igualmente desenvolver um 

processo de aprendizagem recíproca ao apresentar e 
promover políticas específicas, programas ou acordos 
institucionais, considerados como boas práticas em 
certos países. Uma das ferramentas fundamentais é, 
neste contexto, a avaliação pelos pares sobre a proteção 
e inclusão social que incentiva a disseminação de boas 
práticas nos Estados-Membros, avaliando a eficácia de 
políticas-chave ou instituições.

Grupos de interesse da sociedade civil, tais como 
organizações de idosos, devem ser consultados pelos 
seus governos nacionais em todas as fases do processo 
do MAC – do desenvolvimento de políticas nacionais ao 
acompanhamento da execução nesse Estado-Membro. Os 
governos nacionais devem também consultar estes grupos 
quando preparam os seus relatórios para a Comissão 
Europeia. Infelizmente, a realidade em muitos Estados-
Membros é bem diferente, sendo estes relatórios elabo-
rados por funcionários públicos sem consulta à sociedade 
civil.

ENVOLVA-SE

As organizações de idosos devem 
procurar estabelecer contacto com 
os funcionários públicos responsáveis pela 
elaboração do relatório estratégico nacional. 
Por exemplo, no Ministério da Solidariedade, 
Emprego e Segurança Social. Quando o 
relatório social nacional é divulgado, as 
organizações de idosos devem igualmente 
fazer a sua própria análise das políticas 
nacionais. Cabe-lhes avaliar os progressos 
realizados e propor recomendações nas áreas 
em que seja necessário apresentar melhorias.

 

Pode enviar o feedback da sua 
organização para a AGE, que o 
reencaminhará para a Comissão Europeia. Este 
exercício é feito com o apoio dos grupos de 
peritos em proteção social, inclusão social e 
saúde da AGE. Todos os anos a AGE informa 
os seus membros da publicação dos relatórios 
nacionais no sítio da internet da Comissão e 
incentiva-os a analisar estes relatórios e a 
tecer comentários. De seguida, a AGE envia 
uma compilação das contribuições à Comissão 
que utiliza esta informação para elaborar as 
suas recomendações aos Estados-Membros 
incluídos no relatório conjunto sobre a 
proteção social e a inclusão social.
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• Sítio das NU sobre a UNCRPD :  
www.un.org/disabilities/default.asp?id=150

• Sítio do Conselho da Europa (incluindo informações 
sobre a adesão da UE à CEDH, bem como o texto 
integral da Convenção e o seu protocolo):  
www.coe.int/lportal/web/coe-portal/what-we-do/
human-rights/eu-accession-to-the-convention

• Quadro Plurianual de Financiamento (QPF) 2014-2020: 
www.ec.europa.eu/budget/reform 

• Europa 2020:  
www.ec.europa.eu/europe2020/index_pt.htm

• Semestre Europeu:  
www.ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/
index_pt.htm

• Método Aberto de Coordenação:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750&langI-
d=pt 

Ligações e 
referências úteis

• EUR-Lex – portal de acesso ao direito da União 
Europeia:  
www.eur-lex.europa.eu/pt/treaties/index.htm

• Direção-Geral da Justiça da Comissão Europeia:  
www.ec.europa.eu/justice/mission/index_pt.htm

• Sítio da Comissão Europeia sobre o Tratado de Lisboa: 
www.europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_pt.htm

• Sítio da Comissão Europeia sobre o procedimento de 
avaliação de impacto:  
www.ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm

• Sítio da Comissão Europeia sobre a Iniciativa de 
Cidadania Europeia:  
www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome 

• Brochura “Consultas aos parceiros sociais europeus: 
entender como funciona”:  
www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langI-
d=en&pubId=6152&furtherPubs=yes 

• Portal da e-Justiça (pode ajudar os cidadãos a determinar 
qual o tribunal competente para julgar o seu caso):  
https://e-justice.europa.eu/home.do

• Orçamento da UE:  
www.ec.europa.eu/budget/explained/myths/
myths_en.cfm

• Sítio da Comissão Europeia sobre a UNCRPD:  
www.ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/
convention/index_en.htm

• Sítio do Fórum Europeu da Deficiência (FED) na 
UNCRPD:  
www.edf-feph.org/Page_Generale.
asp?DocID=13854&thebloc=30214 

http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150
http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal/what-we-do/human-rights/eu-accession-to-the-convention
http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal/what-we-do/human-rights/eu-accession-to-the-convention
http://www.ec.europa.eu/budget/reform
http://www.ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_pt.htm
http://www.ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_pt.htm
http://ec.europa.eu/justice/mission/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6152&furtherPubs=yes
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6152&furtherPubs=yes
http://www.ec.europa.eu/budget/explained/myths/myths_en.cfm
http://www.ec.europa.eu/budget/explained/myths/myths_en.cfm
http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm
http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13854&thebloc=30214
http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13854&thebloc=30214
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belecem um diálogo aberto, transparente e regular com 
as associações representativas e com a sociedade civil” 
e “procedem a amplas consultas às partes interessadas a 
fim de assegurar a coerência e a transparência das ações 
da União.”

A INICIATIVA DE CIDADANIA EUROPEIA
Uma das inovações contidas no Tratado de Lisboa com 

vista ao fortalecimento da democracia participativa e do 
envolvimento dos cidadãos no processo de tomada de 
decisão da UE é a Iniciativa de Cidadania Europeia (ICE), 

É BOM SABER

O diálogo civil não deve ser confundido 
com diálogo social. São dois conceitos 
distintos. O diálogo civil tem uma natureza 
genérica e refere-se a políticas públicas em 
geral enquanto o diálogo social envolve 
especificamente a esfera macroeconómica 
e está estruturado em torno de objetivos 
claros e atores definidos: entidades públicas, 
empregadores e trabalhadores.

 

A AGE publicou um “Guia para 
o diálogo cívico na promoção 
da inclusão social das pessoas idosas”, 
que discrimina as tarefas e os deveres 
das organizações de pessoas idosas e das 
entidades públicas de modo a tornar o diálogo 
civil sobre o envelhecimento uma realidade: 
http://www.age-platform.eu/en/action-
name-02 

Tendo por base os tratados da UE, os decisores europeus 
definem as áreas de intervenção prioritárias e lançam os 
processos por forma a implementá-las. A Parte II fornece 
uma visão geral daquelas que são mais relevantes para as 
pessoas com mais idade. 

Cidadania Ativa e a 
voz dos mais velhos 
na tomada de decisão

Como ficou demonstrado no último eurobarómetro 
sobre a opinião pública na União Europeia, a confiança 
na União diminuiu desde o outono de 2011 e está agora 
no nível mais baixo de sempre. A União Europeia e os 
seus vários órgãos padecem de um défice democrático 
e parecem ser inacessíveis ao cidadão comum o que 
deriva do seu método de funcionamento ser complexo. 
Esta situação acentuou-se de forma mais evidente desde 
o início da crise em 2008. Em setembro de 2012 apenas 
31% dos cidadãos afirmavam confiar na União Europeia, 
contra 57% em 2007.

DIÁLOGO CÍVICO E DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA

Para colmatar o fosso entre a Europa e os seus cidadãos, 
foi introduzido um novo artigo 11.º no Tratado de Lisboa 
sobre democracia participativa. Este artigo reconhece a 
importância do diálogo civil e reforça a participação de 
organizações da sociedade civil no processo legislativo 
europeu. Por outro lado, introduz uma obrigação de 
consulta às organizações da sociedade civil no processo 
de tomada de decisão: as instituições “dão aos cidadãos e 
às associações representativas a possibilidade de expres-
sarem e partilharem publicamente os seus pontos de 
vista sobre todos os domínios de ação da União”, “esta-

II. As ações da UE para 
promover os direitos dos 
idosos 

http://www.age-platform.eu/en/action-name-02
http://www.age-platform.eu/en/action-name-02
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Não discriminação 

O direito comunitário em matéria de não discriminação 
estabelece um conjunto uniforme de direitos e obrigações 
em todos os países da UE, incluindo os procedimentos para 
apoiar as vítimas de discriminação. Graças a esta legis-
lação, os cidadãos têm direito a:

• proteção legal contra discriminação direta ou indireta 
em razão da raça ou origem étnica, educação, segurança 
social, saúde e acesso a bens e serviços;

• igualdade de tratamento no emprego e na formação, 
independentemente da origem racial ou étnica, religião 
ou crença, orientação sexual, deficiência ou idade;

• tomar medidas para combater a discriminação com 
base nos fundamentos expostos; 

• receber ajuda de uma organização nacional para 
promover a igualdade de tratamento e assistência às 
vítimas de discriminação racial;

• apresentar uma queixa através de procedimento 
judicial ou administrativo (conciliação) esperando 
sanções adequadas para aqueles que discriminem.

PROMOVER A IGUALDADE NO EMPREGO
A diretiva sobre a igualdade de tratamento no 

emprego11, adotada em 2000 (ver a secção sobre 
Emprego), é o primeiro instrumento europeu que procura 
combater a discriminação em razão da idade. Estabelece 
um quadro geral para a luta contra a discriminação em 
razão da religião ou crença, deficiência, idade ou orien-
tação sexual. Infelizmente, a proteção está limitada ao 
âmbito do emprego e da atividade profissional.

De acordo com o artigo 6.º desta diretiva, a proibição 
da discriminação em razão da idade não é absoluta e 
os Estados-Membros podem identificar áreas onde um 
tratamento diferenciado em razão da idade seja justi-
ficado. Como tal, alguns Estados-Membros definiram 
exceções específicas, enquanto outros adotaram uma 
interpretação livre que permite que casos injustificados 
de discriminação etária sejam aceites com fundamento 
em estereótipos e ideias pré-concebidas. Como explicou 
a Rede Europeia de peritos jurídicos no domínio da não 
discriminação: “Esta situação cria uma inerente vulnerabili-
dade no seio da proibição da discriminação etária e implica 
que um cuidadoso equilíbrio tenha que ser delineado para 
assegurar que a proibição tem significado.”

11 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:PT:PDF

em vigor desde 1 de abril de 2012. Este novo instrumento 
que exige a participação mínima de um milhão de cidadãos 
de pelo menos um quarto dos Estados-Membros da UE 
permite convidar a Comissão Europeia a apresentar 
propostas legislativas dentro da sua área de competências. 

A iniciativa de cidadania tem de ser apresentada à 
Comissão uma vez recolhidas e verificadas pelos Estados-
Membros as assinaturas necessárias. A partir desse 
momento, a Comissão dispõe de três meses para examinar 
o pedido feito pelos cidadãos. Entretanto, os organizadores 
serão recebidos pela Comissão e terão a oportunidade de 
apresentar a sua iniciativa numa audiência pública orga-
nizada no Parlamento Europeu. Posto isto, a Comissão 
apresentará, num documento público, as conclusões sobre 
a iniciativa e as ações que tenciona tomar, se as houver, 
bem como a sua fundamentação.

LIGAÇÕES E RECURSOS ÚTEIS
• Mais informações sobre a ICE:  

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/
citizens_initiative/docs/eci_work_pt.pdf

• Sítio da ICE:  
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/
welcome?lg=pt 

É BOM SABER

Os aspetos práticos, as condições e os 
procedimentos da ICE foram determinados 
num novo regulamento1, proposto pela 
Comissão Europeia e adoptado pelo 
Parlamento Europeu e pelo Conselho (ver 
ligações úteis em baixo)
1  www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.

do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:PT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:PT:PDF
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/docs/eci_work_pt.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/docs/eci_work_pt.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=pt
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=pt
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:PT:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:PT:PDF
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AS AÇÕES DA UE NO COMBATE À 
DISCRIMINAÇÃO FORA DO CONTEXTO 
DO MERCADO DE TRABALHO

Tendo as ONGs exercido pressão para convencer as 
instituições europeias de que era necessária mais inter-
venção ao nível da União para combater a discriminação, 
a Comissão Europeia explorou a possibilidade de alargar a 
legislação para além do âmbito do emprego e propôs em 
2008 um projeto de diretiva para combater a discriminação 
em razão da idade, deficiência, religião e orientação sexual 
fora do contexto do mercado de trabalho como resultado 
do Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para 
Todos (2007).

Este projeto de diretiva abrange a igualdade de acesso 
a bens e serviços e é um importante passo na concre-
tização de uma europa livre de discriminação. Apesar 
disso, inclui disposições específicas que permitem aos 
Estados-Membros tratar as pessoas mais velhas de 
modo diferenciado no acesso à proteção social, seguros 
e produtos financeiros. Isto significaria que cada Estado-
Membro teria uma ampla discricionariedade sobre o que 
fosse considerado, no que respeita à idade, tratamento 
diferenciado justificado, algo que poderia enfraquecer 
seriamente a proteção efetiva dos mais velhos no quadro 
do direito comunitário. 

Esta proposta ainda está a ser discutida pelos Estados-
Membros e pelo Conselho da União Europeia. Infelizmente, 
o facto de alguns Estados-Membros não apoiarem esta 
proposta implica o seu bloqueio, uma vez que, em matéria 
de não discriminação, a ação da União exige unanimidade. 

A AGE está a trabalhar com outras redes contra a 
discriminação para tentar garantir que as negociações no 
Conselho melhoram o projeto de diretiva relativamente à 
proteção que confere aos mais velhos e outras questões.

Assim, neste domínio, a jurisprudência torna-se uma 
importante ferramenta para densificar as condições em 
que se pode excluir a aplicação da diretiva. Embora este 
caminho implique uma análise casuística, parecem resultar 
alguns critérios comuns da aplicação da diretiva pelo 
Tribunal de Justiça da União Europeia:

• o princípio da não discriminação em razão da idade é 
um princípio geral de direito comunitário ao qual é dada 
expressão na diretiva 2000/78 e que deve ser aplicado 
nos tribunais nacionais. 12

• privar um trabalhador de uma indemnização por despe-
dimento com o fundamento de que pode beneficiar de 
uma pensão configura uma situação de discriminação 
etária – aplicável tanto àqueles que recebam uma 
pensão de reforma ou sejam elegíveis para a receber 
mas continuem a trabalhar.13

• o limite de idade, quando seja um requisito genuíno 
e determinante da atividade profissional pode ser 
justificado.14 

• a reforma compulsiva pode, por vezes, ser justificada 
designadamente quando: evite conflitos sobre a capa-
cidade de trabalho a partir de certa idade; assegure um 
equilíbrio entre gerações; resulte de um planeamento da 
saída e recrutamento de pessoal e o encorajamento do 
recrutamento e promoção dos mais jovens.15

12 Mangold v. Helm, C – 144/04.
13 Ingeniorforeningen i Danemark v. Region Syddanmark, 

C-499/08.
14 Colin Wolf v. Stadt Frankfurt am Main, C-229/08.
15 Gerhard Fuchs (C-159/10), Peter Köhler (C-160/10) v. Land 

Hessen.

ENVOLVA-SE

É crucial que as organizações de 
pessoas idosas supervisionem a 
transposição da diretiva sobre o emprego nos 
seus países, verificando regularmente que a 
legislação e jurisprudência nacionais defendem 
o espírito da diretiva e não servem para 
“legalizar” a discriminação etária.
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IGUALDADE DE GÉNERO
A igualdade entre homens e mulheres é um princípio 

fundamental da UE, reconhecido nos seus tratados16 e na 
Carta Europeia dos Direitos Fundamentais17. Um conjunto 
significativo de textos europeus é dedicado à igualdade 
de género, onde se incluem diretivas relativas ao acesso 
ao emprego, igualdade salarial, proteção da maternidade, 
licença de paternidade e segurança social. As mais rele-
vantes para mulheres mais velhas são:

• diretiva 2004/113/EC: igualdade de tratamento entre 
homens e mulheres no acesso a bens e serviços e seu 
fornecimento

• diretiva 2006/54/EC: igualdade de oportunidades e 
igualdade de tratamento entre homens e mulheres em 
domínios ligados ao emprego e à atividade profissional

• diretiva 2010/41/EU: igualdade de tratamento entre 
homens e mulheres que exerçam uma atividade 
independente
O Instituto Europeu para a Igualdade de Género18 foi 

criado em 2006 com o objetivo de disponibilizar conhe-
cimentos especializados, melhorar o conhecimento e 
aumentar a visibilidade da igualdade entre homens e 
mulheres. Apesar da legislação comunitária em vigor e 
dos instrumentos de ação para a igualdade de género, o 
quadro atual provou ser inadequado para assegurar que a 
igualdade entre homens e mulheres passasse de princípio 
à prática. A legislação é essencial mas não é suficiente. As 
políticas de género são necessárias para mitigar as conse-
quências do envelhecimento da população.

A Estratégia para a Igualdade entre Mulheres e 
Homens representa o programa de trabalho da Comissão 
Europeia sobre a igualdade de género para o período 
2010-2015. Trata-se de um compromisso abrangente que 
obriga a Comissão a promover a igualdade de género em 
todas as suas políticas. A estratégia destaca a contribuição 

16  2.º, artigo 3.º/3 do TUE e artigo 157.º do TFUE.
17  Artigo 23.º.
18  http://eige.europa.eu

 

A AGE é representada por uma 
delegação de peso neste evento 
anual e a sua contribuição inclui a identificação 
de desafios à igualdade e soluções concretas 
para ações da UE.

Além de propor legislação, a UE organiza um fórum 
anual para discutir e promover a igualdade de direitos e 
oportunidades para todos. A Cimeira da Igualdade é coor-
ganizada pela presidência da UE e pela Comissão Europeia 
e tem por objetivo a partilha de conhecimento e expe-
riências com vista ao desenvolvimento das soluções mais 
eficazes para combater todas as formas de discriminação.

 

ENVOLVA-SE

As pessoas mais velhas devem 
acompanhar estes debates a nível 
nacional e explicar porque é importante 
combater a discriminação etária que os 
mais velhos enfrentam num contexto 
de envelhecimento da população. 
Reunir exemplos concretos de práticas 
discriminatórias, assim como de boas práticas, 
é uma forma útil de convencer os decisores 
que existe um problema e que este deve ser 
enfrentado. Uma vez que a ação da União 
requer unanimidade, é importante que as 
organizações de idosos em todos os Estados-
Membros pressionem os seus governos a 
adotar a diretiva.

 

Na sequência do nosso apelo a 
uma iniciativa comunitária para 
fazer face aos limites de idade nos produtos 
financeiros e graças aos exemplos recolhidos 
pelos membros da AGE onde se demonstraram 
os obstáculos no acesso à saúde, seguros de 
viagem e automóveis, bem como hipotecas, a 
Comissão Europeia criou um grupo de diálogo 
em matéria de seguros no qual participam 
o setor bancário e segurador, organizações 
da sociedade civil e a AGE, para discutir as 
barreiras ao acesso a seguros e a produtos 
financeiros.
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indústria seguradora, atuários e organizações da sociedade 
civil para auxiliar a Comissão a compreender as práticas 
dos Estados-Membros ao abrigo do Artigo 5.º/2 e para a 
ajudar a elaborar o seu relatório de execução. Por outro 
lado, procura facilitar o diálogo entre os principais interes-
sados bem como encorajar a partilha das melhores práticas 
neste domínio. O Fórum também permitiu que fossem 
discutidas as implicações da decisão do caso Test-Achats 
nos Estados-Membros e na indústria seguradora e o seu 
impacto nas pensões.

É BOM SABER

Em dezembro de 2011, a Comissão 
Europeia emitiu orientações quanto à 
aplicação da diretiva sobre seguros à luz da 
decisão Test-Achats19 por forma a garantir a 
segurança jurídica e a orientar as seguradoras 
na adaptação dos seus contratos.

ENVOLVA-SE

As organizações de pessoas mais 
velhas devem acompanhar a aplicação 
da decisão Test-Achats pelas respetivas 
autoridades nacionais e denunciar as práticas 
discriminatórias reiteradas do setor dos 
seguros a nível nacional.

da igualdade de género para o crescimento económico 
e para o desenvolvimento sustentado. Suporta ainda a 
implementação da dimensão da igualdade de género na 
Estratégia Europa 2020. A evolução é apresentada todos 
os anos e consta de um Relatório sobre Igualdade entre 
mulheres e homens.

O trabalho da UE em matéria de igualdade de género é 
particularmente relevante para as mulheres mais velhas, 
uma vez que enfrentam inúmeras desvantagens no 
mercado de trabalho com impacto nas suas pensões, colo-
cando-as mais facilmente que aos homens numa situação 
de risco de pobreza. Por outro lado, as mulheres são 
muitas vezes discriminadas no que respeita a cobertura 
de seguros e enfrentam sérios desafios no equilíbrio entre 
a vida profissional e familiar.

Para além da legislação comunitária em vigor, a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia 
desempenha um importante papel ao garantir que os 
Estados-Membros respeitam o espírito das diretivas na 
sua transposição.

Em março de 2011, o Tribunal de Justiça da União 
Europeia proferiu uma decisão histórica no caso Test-
Achats19 referente à discriminação sexual em prémios 
de seguros. A mais alta instância judicial da UE decidiu 
que a atribuição de prémios diferenciados entre homens 
e mulheres não é compatível com a Carta dos Direitos 
Fundamentais da UE. A possibilidade conferida aos 
diferentes Estados-Membros de derrogar o princípio da 
igualdade entre homens e mulheres na legislação nacional 
(‘a cláusula de exceção’)20 é, portanto, ilegal. A partir de 21 
de dezembro de 2012, já não é permitida na UE nenhuma 
diferenciação entre homens e mulheres no que respeita a 
prémios e prestações de seguros.

A AGE prevê uma evolução positiva para as mulheres 
mais velhas, uma vez que a decisão Test-Achats irá impedir 
que sejam financeiramente penalizadas no acesso a 
seguros de saúde em regime complementar. Irá também 
protegê-las da discriminação por parte dos empregadores 
na medida em que já não representam custos acrescidos 
com seguros de trabalho. Por último, providenciará 
melhores condições no acesso aos sistemas privados de 
pensões e de poupança.

Foi lançado em março de 2008, com o apoio da 
Comissão, um Fórum de Género que reúne representantes 
dos Estados-Membros, organismos para a igualdade, a 

19  C-236/09.
20  Diretiva 2004/113/EC: www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/

LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:011:0001:0011:PT:PDF

http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:011:0001:0011:PT:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:011:0001:0011:PT:PDF
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• assegurar que a Plataforma Europeia contra a Pobreza 
dá um especial destaque à questão das pessoas porta-
doras de deficiência

• trabalhar para o reconhecimento dos cartões de defi-
ciência em toda a europa por forma a garantir igualdade 
de tratamento quando se trabalha, vive ou viaja na UE

• desenvolver padrões de acessibilidade para locais de 
voto e materiais de campanha

• ter em conta os direitos das pessoas com deficiência nos 
programas de desenvolvimento externo e nos países 
candidatos à entrada na União.
A Comissão encontra-se também a refletir sobre a 

elaboração de um Ato Europeu de Acessibilidade (ver 
Parte II, secção sobre acessibilidade) contendo medidas 
para melhorar a acessibilidade a bens e serviços no 
mercado europeu.

O PAPEL DOS ORGANISMOS PARA 
A IGUALDADE E A SUA PROMOÇÃO 
NOS ESTADOS-MEMBROS

Os organismos para a igualdade são organismos 
nacionais especializados na promoção da igualdade de 
tratamento. Estes organismos são responsáveis por 
promover a igualdade de tratamento em razão de um ou 
mais dos seguintes fundamentos: religião e crença, origem 
racial ou étnica, idade, deficiência, orientação sexual, 
origem social, nacionalidade, entre outros. O seu papel 
pode incluir aconselhamento jurídico e representação, 
acompanhamento da implementação de legislação em 
matéria de igualdade, apoio na adoção de boas práticas 
no âmbito do emprego e da prestação de serviços, desen-
volvimento de uma base de conhecimento através de 
investigação e aumentado a consciência dos direitos sobre 
a igualdade na legislação nacional, contribuindo assim 
para uma cultura favorável a estes direitos. Alguns dos 
organismos para a igualdade trabalham em vários planos 
relativamente à discriminação em razão da idade, indo por 
vezes além do setor profissional.

Os casos levados aos organismos para a igualdade 
revelam que as principais áreas em que as pessoas 
mais velhas reportam casos de discriminação incluem: 
anúncios de emprego; acesso ao emprego e recrutamento; 
demissão e aposentação forçada; acesso a seguros (de 
viagem, automóvel, de pensão, de vida e de saúde); 
serviços bancários (crédito ao consumo, cartões de crédito, 
empréstimos, hipotecas e contas bancárias); habitação; 
proteção social; assistência social e cuidados de saúde.

IGUALDADE RACIAL
A diretiva sobre a Igualdade Racial, que implementa o 

princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas sem 
distinção de origem racial ou étnica, é importante para as 
pessoas mais velhas de minorias étnicas. Tem um âmbito 
de aplicação bastante mais amplo que a diretiva sobre 
o emprego e exige que os Estados-Membros proíbam a 
discriminação em razão da origem racial no domínio do 
emprego, formação, educação, acesso à segurança social 
e cuidados de saúde, benefícios sociais e acesso a bens e 
serviços, incluindo habitação.

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES PARA 
PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA

Sendo que nem todas as pessoas idosas se vêem 
confrontadas com esta realidade e embora muitos dos 
desafios que enfrentam não se relacionem com a questão 
da deficiência, o quadro jurídico comunitário para pessoas 
com deficiência poderá ter um impacto positivo na 
proteção dos mais velhos, especialmente no que respeita 
a acessibilidade, capacidade jurídica, mobilidade, inclusão 
e participação social.

A Estratégia Europeia para a Deficiência 2010-2020 
estabelece um conjunto de ações para permitir uma maior 
igualdade às pessoas com deficiência e para quebrar 
barreiras que as impeçam de gozar plenamente os seus 
direitos enquanto cidadãos e consumidores. Esta estratégia 
europeia procura garantir o acesso a financiamento comu-
nitário, sensibilizar a opinião pública para a questão da 
deficiência e incentivar os governos dos países membros a 
trabalhar em conjunto para que sejam removidos os obstá-
culos à sua inclusão na sociedade. Visa igualmente garantir 
os compromissos da UE face à Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência21 
(ver Parte I e III). Na sua luta para promover a igualdade de 
oportunidades para pessoas com deficiência, a UE procura 
ter em conta as necessidades dos mais velhos e divulgar o 
conceito de design para todos.

A estratégia baseia-se na experiência do Plano de 
Ação para a Deficiência (2004-2010) e centra-se na aces-
sibilidade, participação, igualdade, emprego, educação e 
formação, proteção social, saúde e ação externa. Os seus 
objetivos para os primeiros cinco anos compreendem:

• a definição de políticas para uma educação inclusiva e 
de qualidade 

21 http://www.un.org/disabilities (o texto da Convenção está 
disponível em inglês, francês e espanhol).

http://www.un.org/disabilities
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AGÊNCIA EUROPEIA DOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS

A Agência Europeia dos Direitos Fundamentais foi 
lançada em Viena a 1 de março de 2007. É a sucessora do 
Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia (OERX). 
A agência é um centro independente de competências 
especializadas em Direitos Fundamentais e tem como 
principais funções a recolha e análise de informação, acon-
selhamento e sensibilização. Entre outras matérias, está 
incumbida de tratar das questões da discriminação etária.

A Agência desempenha as suas funções de forma inde-
pendente. Tem o direito de dirigir pareceres às instituições 
europeias e aos Estados-Membros quando transponham 
direito comunitário, sob iniciativa própria ou a pedido do 
Parlamento Europeu, do Conselho da União Europeia ou 
da Comissão Europeia. A Agência não tem competência 
para examinar queixas individuais e não tem poderes 
regulatórios.

A Agência estabeleceu também a Plataforma dos 
Direitos Fundamentais como um fórum estruturado com 
a sociedade civil e organizações de direitos humanos de 
que a AGE faz parte.

ENVOLVA-SE

Os organismos para a igualdade são 
uma fonte vital de informação para 
as pessoas mais velhas, sendo importante 
para as organizações que as representam 
estabelecer boas relações com os respetivos 
organismos para a igualdade a nível nacional. 
Estão assim criados caminhos através dos 
quais as organizações de pessoas mais 
velhas podem envolver-se nos processos 
nacionais de igualdade e garantir que o 
tema da discriminação em razão da idade é 
devidamente acompanhado no plano nacional. 
Os membros da AGE são incentivados a 
acompanhar e a participar nas atividades dos 
organismos para a igualdade dos respetivos 
países e a procurar ser tidos como pontos de 
referência pelos respetivos organismos para a 
igualdade a nível nacional. 

A cooperação e a partilha de informações entre os 
organismos para a igualdade em toda a Europa é faci-
litada pela Equinet, a rede europeia de organismos 
para a igualdade. Esta rede visa ajudar os organismos 
a cumprir a sua missão, através do estabelecimento de 
uma rede sustentável e de um banco de recursos para 
a partilha de conhecimentos jurídicos, estratégias de 
execução, formação e boas práticas, além de formar uma 
plataforma de diálogo com as instituições europeias. 
Procura-se assim a implementação uniforme do direito 
comunitário à não discriminação e um nivelamento da 
proteção dada às vítimas de discriminação.

Como contribuição concreta para o Ano Europeu para 
o Envelhecimento Ativo e para a Solidariedade entre 
Gerações (2012), a Equinet realizou um inquérito22 aos 
seus membros entre abril e junho de 2011 para recolher 
dados e examinar o seu trabalho no combate à discri-
minação em razão da idade e promoção da igualdade 
para os mais velhos. Este relatório revelou que muitas 
pessoas não sabem ou não acreditam que a discrimi-
nação contra os mais velhos é proibida e tendem a 
subestimar a importância da discriminação em razão 
da idade, quando comparada com outras formas de 
discriminação. Isto conduz a um reduzido número de 
denúncias de discriminação etária e representa uma 
barreira significativa ao trabalho dos organismos para 
a igualdade.

Além disso, foi também notada a relativa fragilidade, 
nalguns países, das organizações não governamentais 
(ONGs) que representam os mais velhos e a ausência 
de ONGs que lidem com discriminação etária ou ainda a 
falta de recursos de que essas ONGs dispõem.

22  www.equineteurope.org/Tackling-Ageism-and-Discrimination 

http://www.equineteurope.org/Tackling-Ageism-and-Discrimination
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• Diretiva 2000/43/EC que aplica o princípio da igualdade 
de tratamento entre as pessoas, sem distinção de 
origem racial ou étnica:  
www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32000L0043:en:NOT

• Estratégia Europeia para a Deficiência 2010-2020: 
www.ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/
disability-strategy/index_en.htm 

• Equinet:  
www.equineteurope.org 

• Agência Europeia dos Direitos Fundamentais:  
http://fra.europa.eu/

• Lobby Europeu de Mulheres:  
www.womenlobby.org

• Fórum Europeu da Deficiência:  
www.edf-feph.org

• Rede Europeia contra o Racismo:  
www.enar-eu.org

• Gabinete Europeu de Informação sobre os Roma:  
www.erionet.eu

• ILGA-Europa:  
www.ilga-europe.org

LIGAÇÕES E RECURSOS ÚTEIS
• Luta contra a discriminação:  

www.ec.europa.eu/justice/discrimination/
index_pt.htm

• Diretiva 2000/78/EC, que estabelece um quadro 
geral de igualdade de tratamento no emprego e na 
atividade profissional:  
www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:PT:PDF

• Proposta de diretiva do Conselho que aplica o princípio 
da igualdade de tratamento entre as pessoas, inde-
pendentemente da sua religião ou crença, deficiência, 
idade ou orientação sexual:  
www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:52008PC0426:EN:NOT

• Instituto Europeu para a igualdade de género:  
www.eige.europa.eu 

• Estratégia para a igualdade entre mulheres e homens:  
www.ec.europa.eu/social/
BlobServlet?docId=6568&langId=en 

• Relatórios anuais sobre igualdade de género:  
www.ec.europa.eu/justice/gender-equality/
document/index_en.htm

 

A AGE faz continuamente 
pressão para garantir que, 
entre as prioridades da Agência Europeia 
dos Direitos Fundamentais, se incluem a luta 
contra a discriminação em razão da idade e 
a interligação entre a idade e outras formas 
de discriminação. A AGE quer que seja dado 
particular ênfase à discriminação em razão 
do género que as mulheres mais velhas 
enfrentam assim como quer que seja dado um 
destaque especial aos direitos sociais, redução 
da pobreza e inclusão social, que deve não só 
abranger a proteção de trabalhadores mais 
velhos, como dos consumidores.

http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:NOT
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:NOT
http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_en.htm
http://www.equineteurope.org/
http://www.womenlobby.org
http://www.edf-feph.org
http://www.enar-eu.org
http://www.erionet.eu
http://www.ilga-europe.org
http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/index_pt.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/index_pt.htm
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:PT:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:PT:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0426:EN:NOT
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0426:EN:NOT
http://www.eige.europa.eu
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6568&langId=en
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6568&langId=en
http://www.ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm
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Na primavera de 2012, foi adotado um novo Pacote 
para o Emprego. Este conjunto de medidas foca-se na 
criação de emprego pelo lado da procura, estabele-
cendo formas de os Estados-Membros criarem incen-
tivos ao recrutamento através da redução dos impostos 
sobre o trabalho ou dando maiores apoios às start-ups. 
Identifica ainda as áreas com maior potencial de empre-
gabilidade no futuro: a economia verde, cuidados de 
saúde e novas tecnologias.

O Relatório Conjunto sobre o Emprego (RCE) 
analisa a situação do emprego da UE e das políticas 
relacionadas com o mercado de trabalho. Incentiva os 
Estados-Membros a aplicar as quatro Diretrizes para o 
emprego23 relacionadas com a participação no mercado 
de trabalho, qualificações, educação e pobreza. Os 
principais problemas para cidadãos mais velhos no 
RCE incluem:

• participação no mercado de trabalho

• criação de emprego

• igualdade de género e equilíbrio entre vida profissional 
e pessoal

• mão-de-obra qualificada e aprendizagem ao longo da 
vida

• crescimento inclusivo

• apoio aos prestadores de cuidados mais velhos ainda 
no ativo

FUNDO SOCIAL EUROPEU
O Fundo Social Europeu (FSE) é um instrumento chave 

de financiamento que pode ser usado por intervenientes 
nacionais e locais para reforçar a capacidade dos respon-
sáveis políticos, empregadores e trabalhadores, remover 
barreiras para as mulheres, promover o prolongamento 
da vida ativa e trazer o progresso necessário para impul-
sionar a empregabilidade dos trabalhadores mais velhos 
de ambos os sexos.

O futuro Fundo Social Europeu (2014-2020), com 84 mil 
milhões de euros destinados ao investimento no apoio 
ao emprego, procurará apoiar vidas laborais mais prolon-
gadas, saudáveis e produtivas.

23 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PT&t=PDF&-
gc=true&sc=false&f=ST%2014338%202010%20COR%20
1&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%-
2Fpt%2F10%2Fst14%2Fst14338-co01.pt10.pdf

Emprego 

A esperança média de vida na Europa continua a 
aumentar. No entanto, a idade de reforma não está a seguir 
a mesma tendência. Um objetivo fulcral da Estratégia 
Europa 2020 é atingir uma taxa de emprego de 75%, um 
objetivo considerado necessário para assegurar, a longo 
prazo, a sustentabilidade dos nossos sistemas de proteção 
social tendo em conta o envelhecimento da população que 
a Europa enfrenta. Este parece ser um objetivo ambicioso 
no atual contexto de crise económica e fraco crescimento.

A primeira análise anual da Evolução do emprego e 
da situação social na Europa em 2011 (EESSE) publicada 
pela Comissão Europeia em fevereiro de 2012 sublinha 
que uma combinação de emprego e políticas sociais é 
necessária para assegurar uma recuperação a longo prazo 
da economia da UE e garantir empregos suficientes para 
todos no atual clima de consolidação fiscal e perspetivas 
económicas desfavoráveis.

A análise mostra em particular que, enquanto as 
desigualdades diminuíram ou aumentaram apenas 
ligeiramente em países historicamente mais desiguais 
(como a Itália ou a Grécia), elas aumentaram em muitos 
Estados-Membros tradicionalmente igualitários, como 
os países Nórdicos e que a tendência de aumento se 
mantém. Aumentar a participação no emprego, melhorar 
as despesas sociais e tributar de forma mais justa os rendi-
mentos mais elevados e a riqueza pode contribuir para 
mitigar as desigualdades.

MAIS E MELHORES EMPREGOS
Para ajudar os Estados-Membros nos esforços 

empreendidos para alcançar o objetivo de pleno emprego 
da Estratégia Europa 2020, a Estratégia europeia de 
emprego (EEE) prevê um conjunto de medidas que apoiam 
e ajudam a coordenar as políticas de emprego dos Estados-
Membros. A EEE procura criar mais e melhores empregos 
em toda a Europa e ajudar determinados grupos desfavo-
recidos como, por exemplo, mulheres, trabalhadores mais 
velhos e desempregados de longa duração, a permanecer 
ou a regressar ao mercado de trabalho.

As prioridades da EEE incluem estímulos ao prolon-
gamento da vida ativa. A EEE dedica-se ao acompanha-
mento dos progressos, coordenação e apresentação 
de relatórios. Por outro lado, proporciona um enquadra-
mento (“o método aberto de coordenação”) que permite 
aos países da UE partilharem informação, discutirem e 
coordenarem as suas políticas de emprego.

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PT&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST 14338 2010 COR 1&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fpt%2F10%2Fst14%2Fst14338-co01.pt10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PT&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST 14338 2010 COR 1&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fpt%2F10%2Fst14%2Fst14338-co01.pt10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PT&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2014338%202010%20COR%201&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fpt%2F10%2Fst14%2Fst14338-co01.pt10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PT&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2014338%202010%20COR%201&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fpt%2F10%2Fst14%2Fst14338-co01.pt10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PT&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2014338%202010%20COR%201&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fpt%2F10%2Fst14%2Fst14338-co01.pt10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PT&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2014338%202010%20COR%201&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fpt%2F10%2Fst14%2Fst14338-co01.pt10.pdf
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LIGAÇÕES E RECURSOS ÚTEIS
• Análise social e do emprego na Europa em 2011:  

www.ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=113&langId=pt 

• Fundo Social Europeu (FSE):  
www.ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=pt

• Estratégia europeia de emprego (EEE):  
www.ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=101&langId=en 

• Pacote para o emprego:  
www.ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/
headlines/news/2012/04/20120418_en.htm 

• Diretiva sobre a igualdade de tratamento no emprego:  
www.europa.eu/legislation_summaries/
employment_and_social_policy/
employment_rights_and_work_organisation/
c10823_pt.htm 

Educação e formação 
ao longo da vida

A organização e o financiamento da educação e da 
formação ao longo da vida são responsabilidade dos 
Estados-Membros. No entanto, a UE apoia as ações dos 
Estados-Membros para ajudar a concretizar os objetivos 
económicos e sociais globais da Estratégia Europa 2020. 
A Educação e Formação para 2020 (EF 2020) é o quadro 
estratégico para a cooperação europeia na educação e 
formação e baseia-se no seu antecessor, o programa de 
trabalho “Educação e Formação para 2010 (EF 2010)”.

AGENDA EUROPEIA PARA A 
EDUCAÇÃO DE ADULTOS 

A Estratégia Europa 2020 reconhece a aprendizagem ao 
longo da vida e o desenvolvimento de competências como 
elementos chave na resposta à atual crise económica, ao 
envelhecimento da população e da estratégia económica 
e social global da União Europeia. 

A crise salientou o importante papel que a educação 
de adultos pode desempenhar para que se alcancem os 
objetivos da Europa 2020, permitindo aos adultos – em 
particular os menos qualificados e os mais velhos – 
melhorar a sua capacidade de adaptação às mudanças 
do mercado de trabalho e da sociedade. A educação de 

PROMOVER ABORDAGENS MAIS 
POSITIVAS RELATIVAMENTE AOS 
TRABALHADORES MAIS VELHOS

Apesar do elevado nível de desemprego, muitos 
empregadores enfrentam dificuldades crescentes para 
encontrar e reter a mão-de-obra qualificada de que neces-
sitam para se manter competitivos. Ainda assim, porque 
o preconceito contra pessoas mais velhas é ainda muito 
forte, os empregadores continuam muito relutantes no que 
toca à sua contratação.

A diretiva sobre a igualdade de tratamento em 
matéria de emprego que proíbe a discriminação em razão 
da idade, deficiência, raça, religião e orientação sexual, 
conduziu a progressos significativos na sensibilização 
para o tema da discriminação etária. Mas a legislação não 
é, obviamente, suficiente e a UE implementa também 
medidas mais leves para promover a diversificação de 
idades no ambiente de trabalho, bem como uma imagem 
mais positiva dos trabalhadores mais velhos. Tais medidas 
incluem campanhas e projetos dos parceiros sociais.

A UE tenta também ultrapassar os obstáculos que os 
trabalhadores mais velhos enfrentam para permanecer 
ou regressar ao emprego, incluindo pressões para equili-
brar as suas vidas profissionais com os deveres para com 
membros da família. Até hoje, pouca atenção tem sido dada 
ao apoio a dar aos prestadores mais velhos de cuidados 
informais – que são na sua maioria mulheres com mais 
de 50 anos – e a AGE louva as reflexões em curso a nível 
europeu sobre uma possível proposta legislativa para uma 
licença para prestadores de cuidados. Estas disposições 
são necessárias num contexto de envelhecimento da 
população e de cortes nas despesas sociais, em que um 
elevado número de trabalhadores mais velhos é confron-
tado com deveres familiares de prestação de cuidados a 
pais idosos e netos jovens e nada está a ser feito para 
apoiar a sua permanência no mercado de trabalho.

http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&langId=pt
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&langId=pt
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=en
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=en
http://www.ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/news/2012/04/20120418_en.htm
http://www.ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/news/2012/04/20120418_en.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/c10823_pt.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/c10823_pt.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/c10823_pt.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/c10823_pt.htm
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ERASMUS + 2014-2020
O programa Erasmus + procurou reunir todos os 

atuais sistemas europeus e internacionais de educação, 
formação, juventude e desporto, substituindo os sete 
programas existentes por apenas um. O programa Erasmus 
para todos está disponível para a generalidade dos alunos 
e formadores, por meio qualquer organização pública ou 
privada de educação, formação, juventude ou desporto. 
Apoiará experiências e atividades educativas formais ou 
informais em todos os setores.

LIGAÇÕES E RECURSOS ÚTEIS
• Educação e Formação (EF 2020):  

www.europa.eu/legislation_summaries/
education_training_youth/general_framework/
ef0016_pt.htm 

• Agenda Europeia no domínio da educação de adultos: 
http://ec.europa.eu/education/ 

• Programa Grundtvig:  
http://ec.europa.eu/education/opportunities/
index_en.htm 

• Erasmus +:  
www.ec.europa.eu/education/erasmus-for-all 

ENVOLVA-SE

Apesar de o título sugerir que o 
futuro programa Erasmus será para 
todos e substituirá os programas atuais, 
como o programa Grundtvig, a descrição 
disponível no sítio da internet da Comissão 
foca-se na juventude e não faz referência à 
educação de adultos. Pode pressionar os seus 
eurodeputados e o Ministério da Educação 
para que apoiem um orçamento adequado 
do programa Erasmus + e para assegurar que 
incluirá, efetivamente, apoio às atividades dos 
alunos adultos mais velhos.

adultos revela-se uma oportunidade para adquirir novas 
competências ou mesmo de requalificação daqueles 
afetados pelo desemprego, reestruturação e mudanças 
de carreira, bem como uma importante contribuição para 
a inclusão social e desenvolvimento pessoal.

Através da Agenda europeia para a educação de 
adultos, a Comissão tira partido dos fundos disponíveis a 
nível europeu para apoiar a implementação desta agenda 
para a educação de adultos a nível nacional e local. 

O APOIO DA UE A PROJETOS DE 
EDUCAÇÃO DE ADULTOS

Lançado no ano 2000, o programa Grundtvig visa 
proporcionar aos adultos outras formas de melhorar os 
seus conhecimentos e competências, facilitar o seu desen-
volvimento pessoal e aumentar as suas perspectivas de 
emprego. Este programa procura também ajudar a resolver 
os problemas associados ao envelhecimento da população 
europeia.

Os objetivos específicos do programa Grundtvig são:

• aumentar o número de pessoas que frequentam a 
educação de adultos para 25 000 em 2013 e melhorar a 
sua experiência, seja em casa, seja no estrangeiro;

• melhorar as condições de mobilidade para que pelo 
menos 7000 pessoas por ano possam beneficiar da 
educação de adultos no estrangeiro;

• aumentar a qualidade e o número dos projetos de 
cooperação entre organizações de educação de adultos; 

• desenvolver formas inovadoras de educação de adultos 
e práticas inovadoras de gestão bem como incentivar a 
sua aplicação generalizada;

• assegurar que as pessoas socialmente excluídas têm 
acesso à educação de adultos, especialmente as pessoas 
mais velhas e aqueles que abandonaram o ensino antes 
de completarem a escolaridade básica;

• apoiar conteúdos, serviços e práticas educativas inova-
doras baseadas em tecnologias de informação.

http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/
http://www.europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_pt.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_pt.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_pt.htm
http://www.ec.europa.eu/education/erasmus-for-all
http://ec.europa.eu/education/grundtvig/what_en.htm
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LIGAÇÕES ÚTEIS E REFERÊNCIAS
• Os seus direitos de segurança social quando se 

desloque dentro da UE (em todas as línguas da UE):  
www.ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=854&langId=pt

• Os seus direitos de segurança social, país por país: 
www.ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=858&langId=pt

É BOM SABER

Quando se desloque dentro da UE e de 
acordo com o princípio da totalização dos 
seguros, os períodos de seguro, de emprego 
ou de residência cumpridos num país da 
UE são tidos em conta nos outros países 
para onde se desloque. Isto significa que 
a aquisição do direito às prestações num 
determinado Estado deve ter em conta os 
períodos de seguro, de emprego, de atividade 
por conta própria ou de residência cumpridos 
noutro Estado-Membro da UE.

Coordenação da 
proteção social a 
nível europeu 

No atual quadro jurídico comunitário, os Estados-
Membros continuam a ser responsáveis pela conceção, 
implementação e acompanhamento dos sistemas nacionais 
de segurança social. Contudo, não só estes sistemas estão 
coordenados, como o direito comunitário estabelece 
regras e princípios que garantem o direito de livre circu-
lação de pessoas no espaço europeu. O regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho sobre a coordenação 
dos sistemas de segurança nacional24 não substitui os 
sistemas nacionais por um europeu. Todos os países são 
livres de decidir quem deve ser segurado segundo a sua 
legislação, que prestações devem ser concedidas e em 
que condições. A UE apenas estabelece as regras comuns 
para garantir os direitos de segurança social dos cidadãos 
que se desloquem dentro da UE, Islândia, Liechtenstein, 
Noruega e Suíça. Estas disposições são atualizadas regu-
larmente e a Comissão Europeia pode aplicar sanções aos 
Estados-Membros que não as cumpram. No entanto, a UE 
comprometeu-se recentemente a promover uma coope-
ração mais estreita entre Estados-Membros na moder-
nização dos sistemas de proteção social que enfrentam 
desafios semelhantes em toda a Europa.

O regulamento europeu aplica-se a todos os nacionais 
de um país da UE que estejam, ou tenham estado, abran-
gidos pela legislação de um Estado-Membro no âmbito da 
segurança social, bem como aos membros da sua família 
e aos familiares sobrevivos. Aplica-se, de igual modo, a 
nacionais de países terceiros que vivam legalmente na UE 
e cuja situação os relacione com vários Estados-Membros, 
aos membros das suas famílias e aos familiares sobrevivos. 
De acordo com o princípio da igualdade de tratamento, 
os nacionais de um país da União e as pessoas que nele 
residam sem que sejam seus nacionais têm os mesmos 
direitos e obrigações, nos termos previstos pela legislação 
nacional. As disposições deste regulamento aplicam-se a 
todos os ramos tradicionais da segurança social: doença, 
maternidade, acidentes de trabalho, doenças laborais, 
invalidez, subsídio de desemprego, prestações familiares, 
benefícios de reforma e pré-reforma e pensões por morte.

24   Regulamento (CE) N.º 883/2004: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:PT:PDF

http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=854&langId=pt
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=854&langId=pt
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=pt
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=pt
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:PT:PDF
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Em 2010 a Comissão Europeia lançou uma consulta 
pública (Livro Verde) para reunir os pontos de vista das 
partes interessadas sobre a forma de garantir pensões 
adequadas, sustentáveis e seguras, procurando também 
definir o papel da UE no apoio às reformas em curso nos 
Estados-Membros. No seguimento da consulta, a Comissão 
propôs em fevereiro de 2012 um ‘Livro Branco: uma agenda 
para pensões adequadas, seguras e sustentáveis’25, 
definindo as medidas a nível europeu com vista a apoiar 
e complementar as reformas nos sistemas nacionais de 
pensões. A Comissão propõe uma abordagem holística 
para a reforma das pensões – uma proposta apoiada pela 
AGE - por exemplo, procurando sinergias entre todos 
os tópicos relevantes, tais como: o prolongamento da 
vida ativa, a igualdade de género, o mercado interno de 
pensões, a mobilidade das pensões no espaço da UE, o 
futuro regime de solvibilidade dos fundos de pensões para 
proteger melhor os direitos dos empregados ou a tomada 
de decisões informadas e governação a nível europeu.

A Comissão Europeia, juntamente com o Comité da 
Proteção Social, publicou em meados de 2012 um relatório 
conjunto sobre “A adequação das pensões em 2010”. Esta 
análise comum destina-se a ajudar os Estados-Membros, 
no contexto da “iniciativa emblemática” Plataforma 
Europeia contra a Pobreza, a avaliar a adequação dos seus 

25 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2012:0055:FIN:PT:PDF

É BOM SABER

O novo Tratado de Lisboa permite à UE 
manter e aprofundar as conquistas sociais 
respeitando integralmente as prerrogativas 
nacionais. O artigo 9.º do TFUE, a chamada 
“cláusula social horizontal” proclama que a 
União tem em conta (...) a garantia de uma 
proteção social adequada (...) na definição e 
execução das suas políticas. Assim, o Tratado 
de Lisboa é importante no contexto do debate 
sobre pensões uma vez que reconhece e 
respeita o direito às prestações de segurança 
social e aos serviços sociais que concedam 
proteção como acontece nos casos de 
dependência e velhice.

Pensões

Há diferenças consideráveis na estrutura e composição 
dos sistemas de pensões nos vários países da União o 
que reflete a diversidade cultural e social entre Estados-
Membros. Apesar de os Estados-Membros continuarem 
a ser responsáveis pela conceção, implementação e 
acompanhamento dos sistemas nacionais de pensões, 
muito recentemente, o papel da UE no debate sobre as 
pensões aumentou devido ao efeito dominó que a crise 
da dívida pública em alguns países provocou noutros 
Estados-Membros.

ADEQUAÇÃO DAS PENSÕES
Embora em graus diferentes, os Estados-Membros 

enfrentam desafios semelhantes no que respeita à 
adequação e à sustentabilidade a longo prazo dos seus 
sistemas de pensões. Com a população europeia a enve-
lhecer à medida que a esperança média de vida aumenta 
e as pessoas têm menos filhos, os Estados-Membros 
enfrentam o desafio de garantir a sustentabilidade a 
longo prazo das finanças públicas, devido ao impacto orça-
mental iminente. O impacto das mudanças demográficas é 
agravado pela atual crise da dívida pública, o que faz com 
que seja difícil aos Estados-Membros respeitar os cons-
trangimentos do Pacto de Estabilidade e Crescimento, a 
legislação europeia que impede que os Estados-Membros 
tenham um défice superior a 3% do PIB.

A Europa tem agora mais a dizer sobre as pensões uma 
vez que os Programas Nacionais de Reforma (PNR) que 
os Estados-Membros apresentam juntamente com os seus 
programas de estabilidade e convergência são avaliados 
a nível europeu para controlar o progresso em direção às 
metas nacionais da Europa 2020 para um crescimento inte-
ligente, sustentável e inclusivo. Desde 2012, os Estados-
Membros devem também apresentar as suas propostas 
no domínio social nos Relatórios Sociais Nacionais (RSN) 
– que seguem a orientação temática do Método Aberto 
de Coordenação em matéria de pensões, inclusão social, 
saúde e cuidados continuados – para garantir que as suas 
reformas dão resposta aos objetivos da Estratégia Europa 
2020.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0055:FIN:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0055:FIN:PT:PDF


34 I Cidadãos Seniores Ativos pela Europa: Um guia para a União Europeia

o risco de pobreza entre as mulheres mais velhas se nada 
for feito para dissipar as discriminações que as mulheres 
sofrem nesses regimes.

O debate da UE sobre a igualdade de género no campo 
das pensões tem também por base o “Roteiro para a 
Igualdade entre Homens e Mulheres 2006-2010” e as suas 
recomendações para o reforço da eficácia da legislação 
sobre igualdade de género no domínio das pensões de 
velhice.

PORTABILIDADE DOS REGIMES 
COMPLEMENTARES DE REFORMA

Para além da coordenação europeia dos regimes 
nacionais de segurança social que assegura que os pensio-
nistas não perdem os seus direitos legais de reforma se 
se mudarem para outro país da União Europeia, há ainda 
uma diretiva da UE28 que salvaguarda os regimes comple-
mentares de reforma dos trabalhadores assalariados e 
não assalariados que se deslocam dentro da comunidade. 
Apesar de estabelecer alguns direitos e obrigações para 
os beneficiários de regimes complementares de reforma 
esta diretiva não abrange o que é muitas vezes designado 

28 Diretiva 98/49/EC: www.ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=468&langId=pt 

ENVOLVA-SE

No contexto da “iniciativa 
emblemática” Plataforma Europeia 
contra a Pobreza, as organizações de pessoas 
mais velhas podem exercer pressão sobre os 
governos nacionais para que intervenham 
perante todas as causas de desigualdades 
de género e garantam os direitos a pensões 
adequadas para todos, incluindo aqueles 
com interrupções de carreira justificadas - 
principalmente as mulheres - para garantir 
uma vida digna para todos na velhice. Os 
membros também podem ajudar a reunir 
apoio público para os direitos individuais 
de reforma adequados para as mulheres, 
dado o declínio do casamento para toda 
a vida e aumento do número de famílias 
monoparentais. É necessária uma reflexão 
alargada para lidar com todas as mudanças 
sociais que serão ainda maiores no futuro.

sistemas de pensões a longo prazo, tanto para mulheres 
como para homens. Recorrendo a indicadores comuns 
à escala da UE, este relatório proporciona uma análise 
comparativa de como os Estados-Membros conseguem 
enfrentar tanto os desafios da sustentabilidade como 
de adequação. Este relatório completa a anterior publi-
cação da Comissão: ‘Relatório sobre o Envelhecimento 
2012” preparado em cooperação com o Comité de Política 
Económica e que avalia o impacto económico e orçamental 
do envelhecimento. As ligações para estes documentos 
estão disponíveis no final desta secção.

IGUALDADE DE GÉNERO
Enquanto mulheres e homens mais velhos sofrem de 

desigualdades em termos de proteção social, as mulheres 
são, para além disso, afetadas pela sua história de ferti-
lidade, bem como por responsabilidades de prestação de 
cuidados informais que limitam o seu acesso a empregos 
de qualidade. Este vazio nas suas carreiras e a segmen-
tação do mercado de trabalho reduzem as pensões das 
mulheres, colocando muitas delas em maior risco de 
pobreza.

A Comissão Europeia está a promover a igualdade de 
género no acesso aos direitos à pensão, através de um 
melhor acompanhamento da aplicação da legislação 
comunitária sobre igualdade de género a nível nacional 
(ver secção de não discriminação), medidas para facilitar o 
equilíbrio entre a vida profissional e familiar e um melhor 
acesso a regimes complementares de reforma privados. 
A legislação comunitária garante o respeito pelo princípio 
da igualdade de tratamento entre homens e mulheres 
em matéria de segurança social. A diretiva 79/7/CEE26 
aplica-se a matérias relacionadas com a segurança social 
(doença, invalidez, acidentes de trabalho e doenças 
profissionais, desemprego e os riscos relacionados com a 
velhice) e assistência social que complementa ou substitui 
os regimes gerais. A diretiva 96/97/CE27 aplica o princípio 
da igualdade de tratamento entre homens e mulheres aos 
regimes profissionais de segurança social. Uma vez que 
muitos Estados-Membros tendem a confiar cada vez mais 
em regimes de pensões privados para garantir aos pensio-
nistas uma taxa de substituição adequada pode aumentar 

26 www.europa.eu/legislation_summaries/employment_
and_social_policy/equality_between_men_and_women/
c10907_en.htm 

27 www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:31996L0097R%2801%29:EN:NOT 

http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=468&langId=pt
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=468&langId=pt
http://www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10907_en.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10907_en.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10907_en.htm
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0097R%2801%29:EN:NOT
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0097R%2801%29:EN:NOT
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ressados e reforçando o papel do Fórum das Pensões, será 
desenvolvida a abordagem holística preconizada pelo Livro 
Verde sobre as pensões”.30

LIGAÇÕES E RECURSOS ÚTEIS:
• Pacto de estabilidade e crescimento:  

www.ec.europa.eu/economy_finance/
economic_governance/sgp/index_en.htm

• Livro Branco: uma agenda para pensões adequadas, 
seguras e sustentáveis (2012): 
www.ec.europa.eu/social/
BlobServlet?docId=7341&langId=pt

• Relatório sobre a adequação das pensões na  
UE 2010-2050:  
www.ec.europa.eu/social/
BlobServlet?docId=7805&langId=en 

• Relatório sobre o envelhecimento 2012 (apenas 
disponível em língua inglesa):  
www.ec.europa.eu/economy_finance/publications/
european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf 

• Roteiro para a igualdade entre homens e mulheres 
2006-2010:  
www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:52006DC0092:PT:NOT 

30 www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2010:0365:FIN:PT:PDF

ENVOLVA-SE

As organizações de pessoas mais 
velhas devem entrar em contato 
com os seus decisores políticos, nacionais 
e europeus e procurar convencê-los da 
necessidade de alargar o âmbito do Fórum 
Europeu das Pensões e aplicar, de forma 
generalizada, uma abordagem holística para 
a reforma das pensões de modo a cobrir 
todos os regimes de pensões e avaliar todos 
os domínios de intervenção relevantes com 
impacto na sua adequação.

por “portabilidade” dos complementos de reforma ou seja, 
a possibilidade de transferência dos direitos de pensão já 
adquiridos para um novo regime em caso de mobilidade 
profissional.

A Comissão apresentou em 2005 uma proposta de 
diretiva29 relativa ao aumento da transferibilidade dos 
direitos à pensão complementar. O objetivo foi garantir 
que os direitos sobre os regimes complementares de 
reforma não são perdidos quando as pessoas se deslocam 
além fronteiras e a perda de direitos adquiridos é um 
obstáculo à sua mobilidade. A Comissão quis incentivar os 
Estados-Membros a otimizar as condições de aquisição de 
direitos de pensão complementar e harmonizar as regras 
que regem os futuros direitos à pensão e a transferência 
dos direitos adquiridos.

No entanto, e perante as objeções de muitos Estados-
Membros, a Comissão apresentou no final de 2010 uma 
proposta revista já sem as disposições controvertidas 
relativamente à transferência dos regimes de reforma 
além fronteiras. Tal como foi anunciado no Livro Branco 
sobre as pensões, a Comissão irá em 2012 - em colabo-
ração com o Conselho e o Parlamento Europeu - retomar 
os trabalhos sobre a diretiva relativa à portabilidade das 
pensões, estabelecendo critérios mínimos para a aquisição 
e manutenção dos direitos aos regimes complementares. 
Devido às alterações introduzidas no Tratado de Lisboa, a 
diretiva poderá ser aprovada por maioria qualificada e não 
por unanimidade, como anteriormente se exigia.

Para lidar com as consequências da livre circulação de 
trabalhadores no que respeita à prestação de pensões 
profissionais, foi constituído um Fórum Europeu das 
Pensões. Este comité consultivo é composto por peritos 
governamentais, parceiros sociais e organizações repre-
sentativas a nível europeu, incluindo a Plataforma AGE 
Europa. O seu mandato limita-se a uma partilha sobre 
como melhorar a disposição relativa aos regimes comple-
mentares. No Livro Branco, a Comissão afirma porém 
que “tendo em vista a crescente interdependência dos 
Estados-Membros, é importante acompanhar, em estreita 
cooperação com o CPS e o EPC, os progressos que os 
Estados-Membros estão a fazer com vista a assegurar 
pensões adequadas, sustentáveis e seguras, inclusiva-
mente com recurso a indicadores de avaliação no contexto 
da Europa 2020. Envolvendo um grande número de inte-

29 www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2005:0507:FIN:PT:PDF 

http://www.ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=pt
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=pt
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7805&langId=en
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7805&langId=en
http://www.ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf
http://www.ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0092:PT:NOT
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0092:PT:NOT
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0365:FIN:PT:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0365:FIN:PT:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0507:FIN:PT:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0507:FIN:PT:PDF
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A CONVENÇÃO ANUAL DA 
PLATAFORMA EUROPEIA CONTRA A 
POBREZA E A EXCLUSÃO SOCIAL

Esta Convenção anual é organizada no quadro da 
Plataforma Europeia contra a Pobreza. Ela tem como base 
as lições aprendidas no Ano Europeu de Combate à Pobreza 
e à Exclusão Social (2010) e faz a ligação entre os resul-
tados e o legado das políticas desse ano com os objetivos 
sociais da Estratégia Europa 2020. A Convenção tem como 
objetivos dar visibilidade e peso político à Plataforma 
Europeia contra a Pobreza e reunir apoio entre as várias 
políticas e instituições, diferentes níveis governamentais 
e atores da sociedade civil.

É BOM SABER

A “taxa de privação material” mede 
o poder de compra de bens e serviços 
considerados necessários pela maioria das 
pessoas para uma vida digna. Este indicador 
é uma alternativa complementar fidedigna 
à mais comum “taxa de risco de pobreza” 
que considera pobres aqueles que tenham 
um rendimento disponível 60% abaixo da 
mediana nacional. Diferenças significativas 
entre os dois indicadores são observadas para 
a população idosa em vários países da Europa 
de Leste, onde este segmento da população 
apresenta taxas de privação material 
superiores aos países ocidentais. Este método 
complementar, que avalia as condições de 
vida, demonstra que não é verdadeira a 
opinião frequentemente partilhada de que 
as pessoas mais velhas na Europa de Leste 
não têm que ser especificamente alvo de 
estratégias de inclusão social. 

Inclusão social e 
participação social

Tendo por base o trabalho desenvolvido no Ano 
Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social (2010), a 
estratégia Europa 2020 inclui agora uma ação prioritária, 
a chamada “iniciativa emblemática” na luta contra a 
pobreza. A Carta dos Direitos Fundamentais é também 
uma ferramenta específica para melhorar a coesão 
social no conjunto da UE e a nível nacional (ver Parte I). 
Do ponto de vista das pessoas mais velhas, uma combi-
nação de fatores como baixos rendimentos, problemas 
de saúde, idade avançada e/ou discriminação em razão 
do género, diminuição de capacidades físicas ou mentais, 
desemprego, isolamento, maus-tratos e acesso limitado a 
serviços podem desempenhar um papel no aumento do 
risco de pobreza e exclusão social. Embora o combate à 
pobreza e à exclusão social caiba em primeira linha aos 
governos nacionais, os valores fundamentais consagrados 
nos tratados da UE e o objetivo de crescimento inclusivo 
previsto na Estratégia Europa 2020 impõem que o esforço 
seja também feito a nível da UE.

PLATAFORMA EUROPEIA CONTRA A 
POBREZA E A EXCLUSÃO SOCIAL

Lançada em 2010, esta Plataforma Europeia faz parte da 
Estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo. A Plataforma pretende exercer um 
papel de coordenação das políticas nacionais de inclusão 
social identificando as melhores práticas e promovendo 
uma aprendizagem recíproca, definindo regras de âmbito 
europeu e disponibilizando fundos para o combate à 
pobreza e para a promoção de coesão social. No quadro da 
Plataforma, os Estados-Membros acordaram, pela primeira 
vez, um objetivo europeu comum para retirar, até 2020, 
da pobreza e da exclusão social 20 milhões de pessoas. 
Os governos nacionais têm que verter este objetivo global 
de redução de pobreza para os seus contextos nacionais.
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O RENDIMENTO MÍNIMO ADEQUADO 
A UMA VIDA DIGNA

Existe uma grande variedade de regimes de pensões 
nos Estados-Membros e, logo, das componentes que 
podem ser descritas como rendimento mínimo garantido 
para idosos. Podem ser identificados três géneros princi-
pais de rendimento mínimo dedicados aos mais velhos: 

• prestações mínimas no âmbito de pensões associadas 
ao vencimento

• prestações fixas para idosos (em regra, para pessoas 
com mais de 65 anos) e 

• prestações de assistência social independentes
Na sua Resolução de 20 de outubro de 201031 sobre o ‘Papel 

do rendimento mínimo no combate à pobreza e na promoção 
de uma sociedade inclusiva na Europa’, o Parlamento Europeu 
determinou que um rendimento mínimo devia ser garantido 
na UE por uma diretiva quadro. O acordo sobre uma definição 
europeia comum de adequação e dos métodos comuns de 
determinação de pensões adequadas deve integrar uma 
Diretiva Quadro sobre o Rendimento Mínimo o que 
marcaria um avanço histórico na cooperação europeia para 
que sejam alcançados padrões mais elevados. A proposta 
de uma diretiva quadro no atual contexto – quando muitos 
cortes drásticos estão a ser introduzidos em toda a Europa 

31 www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:C:2012:070E:0008:0018:PT:PDF

 

Apesar de a AGE apoiar medidas 
de combate à discriminação 
etária por parte dos empregadores (por 
exemplo práticas que atinjam aqueles com 
mais de 50 anos quando estejam previstos 
despedimentos), ou aqueles que podendo 
reformar-se queiram continuar a trabalhar, a 
atual vulnerabilidade das pessoas mais velhas 
prende-se, as mais das vezes, com a falta 
de recursos financeiros. A AGE desincentiva 
a criação de regimes de rendimento mínimo 
que visem essencialmente uma ativação 
laboral sem que garantam, simultaneamente 
um direito universal a um rendimento mínimo 
adequado a uma vida digna.

INCLUSÃO ATIVA
A Comissão Europeia adotou, no final de 2008, uma 

Recomendação sobre a inclusão ativa das pessoas 
excluídas do mercado de trabalho, promovendo uma 
estratégia global baseada na integração de três pilares da 
política social, a saber:

• um complemento ao rendimento adequado

• mercados de trabalho inclusivos e,

• acesso a serviços de qualidade. 
Esta recomendação não se dirige especificamente aos 

mais velhos mas lida antes com as questões do emprego, 
adequação dos regimes de rendimentos mínimos e acesso 
a serviços do ponto de vista do conjunto da população 
ativa. Como tal, as estratégias nacionais de inclusão 
ativa estão muitas vezes limitadas à ativação laboral. 
A Comissão tenciona apresentar um relatório sobre a 
avaliação da implementação da Recomendação de 2008 
pelos Estados-Membros no segundo semestre de 2012. O 
acompanhamento da recomendação servirá ainda como 
orientação para os caminhos a seguir em matéria de 
inclusão ativa.

 

A AGE tem estado ativamente 
envolvida no debate europeu 
sobre a redução da pobreza e tem apelado aos 
decisores políticos para garantir que futuras 
Convenções façam balanços regulares sobre 
o progresso realizado nos Estados-Membros 
na abordagem das especificidades da pobreza 
na velhice e na promoção da inclusão e 
participação dos mais velhos na sociedade. 
A AGE e os seus membros continuarão a 
promover, em particular, a necessidade de 
padrões de vida adequados ao contexto 
nacional, i.e. utilizando os critérios dos 
orçamentos nacionais para os mais velhos e os 
seus subgrupos.

http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:070E:0008:0018:PT:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:070E:0008:0018:PT:PDF
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Voluntariado

Na União Europeia, praticamente 100 milhões de 
cidadãos de todas as idades investem o seu tempo, talento 
e dinheiro para dar um contributo positivo à sua comu-
nidade, voluntariando-se em organizações da sociedade 
civil, grupos de jovens, hospitais, escolas, clubes despor-
tivos, etc. Muitos destes voluntários têm mais de 50 anos.

Os voluntários têm um papel importante em setores 
tão variados e diversificados como a educação, juventude, 
cultura, desporto, ambiente, saúde, assistência social, 
defesa do consumidor, ajuda humanitária, desenvol-
vimento, investigação, igualdade de oportunidades e 
relações externas. O que se torna particularmente impor-
tante neste tempo de crise económica.

Apesar de o voluntariado não ser, por si, uma área 
para a qual a UE tem competências, é considerada uma 
expressão ativa de participação cívica que fortalece 
valores europeus comuns como a solidariedade e a coesão 
social e é, dessa forma, promovido através de várias 
iniciativas.

O voluntariado sénior é um dos tópicos prioritários do 
Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade 
entre Gerações e foi também promovido durante o Ano 
Europeu do Voluntariado (2011), que trouxe uma maior 
consciencialização sobre a importante contribuição que 
os voluntários, muitos dos quais com mais de 50 anos, 
têm para a sociedade e para as comunidades onde vivem. 
Diversos programas da UE oferecem oportunidades de 
financiamento para projetos relacionados com voluntários 
mais velhos e cidadania sénior ativa onde exista uma clara 
dimensão europeia ou transfronteiriça.

PROGRAMA EUROPA DOS CIDADÃOS
O Programa Europa dos Cidadãos apoia um conjunto 

variado de projetos e grupos de cidadãos que visem 
promover uma cidadania europeia ativa, i.e. ajudar cidadãos 
europeus de todas as idades e grupos de cidadãos em toda 
a europa a envolver-se ativamente na implementação dos 
valores e objetivos da União. Uma atenção particular é 
dada, dentro deste programa, à promoção do voluntariado.

e que continuarão a comprometer o bem estar, a qualidade 
de vida e a dignidade das pessoas – é necessária mais do 
que nunca.

LIGAÇÕES E RECURSOS ÚTEIS
• Mais informações sobre o trabalho da UE em matéria 

de proteção social e inclusão social:  
www.ec.europa.eu/social/main.jsp? 
langId=pt&catId=750

• Plataforma Europeia contra a pobreza e a exclusão 
social:  
www.ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=pt&catId=961 

• Sítio do Ano Europeu do combate à pobreza e à 
exclusão social (2010):  
http://ec.europa.eu/employment_
social/2010againstpoverty/
index_pt.htm

• Recomendação da Comissão sobre a inclusão ativa das 
pessoas excluídas do mercado de trabalho:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32008H0867:EN:NOT

ENVOLVA-SE

No contexto atual, quando a maioria 
dos Estados-Membros introduz 
novos cortes nas prestações complementares 
para os idosos, por exemplo nas prestações 
em espécie para acudir a uma variedade 
de despesas, os membros da AGE podem 
promover o conceito de “critérios de 
distribuição orçamental” nacionais para as 
pessoas mais velhas junto dos decisores 
políticos quando forem discutidos regimes 
de rendimento mínimo (quando se trate de 
regimes contributivos ou de assistência social).

http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp? langId=pt&catId=750
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp? langId=pt&catId=750
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pt&catId=961
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pt&catId=961
http://ec.europa.eu/employment_social/2010againstpoverty/index_pt.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/2010againstpoverty/index_pt.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/2010againstpoverty/index_pt.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008H0867:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008H0867:EN:NOT
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PROPOSTA DO PARLAMENTO EUROPEU: 
INICIATIVA SENIORES EM AÇÃO

Martin Kastler, um eurodeputado alemão, e que 
foi relator do Relatório do PE sobre o Ano Europeu do 
Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações 
(2012) propõe que dentro do programa Erasmus + seja 
dedicada uma iniciativa específica aos Seniores em Ação 
para promover o envelhecimento ativo e o voluntariado 
sénior. 

A AGE está a trabalhar com o eurodeputado Kastler 
para promover uma iniciativa que apoie a formação e a 
coordenação de voluntários seniores em toda a europa 
para identificar as necessidades da nossa população em 
envelhecimento nas suas comunidades e contribuir para 
o desenvolvimento de soluções inovadoras que apoiem o 
envelhecimento ativo e a solidariedade entre gerações. 
Este programa iria complementar o Pacto Europeu de 
Autarcas sobre mudanças demográficas que a AGE e um 
amplo número de interessados têm vindo a pedir (ver 
secção sobre saúde e acessibilidade).

ENVOLVA-SE

Pode pressionar os seus 
eurodeputados e o Ministro da 
Educação para que apoiem um orçamento 
adequado para o programa Erasmus + e 
para assegurar que ele incluirá efetivamente 
suporte às atividades em favor do 
voluntariado sénior.

ENVOLVA-SE

Junte-se a nós e pressione os seus 
eurodeputados e autoridades 
nacionais a pôr em marcha esta iniciativa 
sobre Seniores em Ação por uma Europa amiga 
dos mais velhos. Para mais informações sobre 
como pode influenciar os seus eurodeputados, 
ver a secção sobre o Parlamento Europeu na 
Parte III.

AÇÕES GRUNDTVIG32: PROJETOS 
DE VOLUNTARIADO SÉNIOR

Estas ações oferecem aos cidadãos seniores europeus 
(com mais de 50 anos) a oportunidade de participar em 
projetos de voluntariado num país europeu diferente do 
seu, permitindo-lhes aprender e partilhar o seu conheci-
mento e experiência.

Os projetos apoiam parcerias e intercâmbio de volun-
tários seniores entre organizações localizadas em dois 
países participantes no Programa Europeu Aprendizagem 
ao Longo da Vida. Cada organização envia e recebe até 
seis voluntários para projetos com a duração de dois anos. 
Os voluntários, que devem ter mais de 50 anos, passam 
em regra, três a oito semanas no estrangeiro a trabalhar 
em projetos em domínios que incluem a proteção social, o 
ambiente, o desporto e a cultura.

ERASMUS + 2014-2020
A Comissão Europeia propõe que o futuro programa de 

aprendizagem ao longo da vida seja o programa “Erasmus 
+”. Este programa ainda esta a ser discutido no Parlamento 
Europeu e no Conselho (ver o rubrica sobre o Quadro 
Financeiro Plurianual na Parte I). Teria início em 2014 e 
iria aumentar significativamente os fundos disponíveis 
para o desenvolvimento de conhecimentos e competên-
cias. O programa Erasmus para Todos parte da ideia de 
que o investimento em educação e formação é a chave 
para revelar o potencial das pessoas, independentemente 
da sua idade ou contexto. Apoia o desenvolvimento em 
termos pessoais, a aquisição de novas competências e 
aumenta as perspetivas de emprego. 

32  www.proalv.pt

ENVOLVA-SE

Caso tenha interesse em participar, 
como organização anfitriã ou enviando 
voluntários, ou ainda a título individual, 
encontra toda a informação de que necessita 
(em inglês, francês e alemão) em:  
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/index_en.htm

http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/
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A promoção da saúde 
e a coordenação dos 
sistemas nacionais de 
saúde

De acordo com o direito comunitário, as ações da UE 
devem ter como objetivo a melhoria da saúde pública, a 
prevenção de doenças e afeções humanas, e a identifi-
cação de fontes de perigo para a saúde humana. Assim, 
embora os Estados-Membros sejam exclusivamente 
responsáveis pela organização e prestação dos serviços e 
cuidados de saúde no seu respetivo país, a UE desempenha 
um papel significativo na melhoria da saúde pública na 
Europa e atua em várias áreas onde a ação da UE traz um 
valor acrescentado às ações dos Estados-Membros.

A estratégia de saúde da UE incide principalmente no 
reforço da cooperação e coordenação, apoiando a partilha 
de informação e conhecimento baseado na evidência e 
auxiliando as tomadas de decisão a nível nacional. Para 
esse efeito, a UE está a desenvolver um sistema abran-
gente de informações de saúde de modo a proporcionar o 
acesso, à escala europeia, a informação fiável e atualizada 
sobre os principais temas no âmbito da saúde que será 
assim a base para uma análise comum dos fatores que 
afetam a saúde pública.

Em segundo lugar, a UE pretende aumentar a capaci-
dade para uma resposta rápida às ameaças de saúde. É 
por isso que está a reforçar a vigilância epidemiológica e 
o controlo de doenças infeciosas.

Outros objetivos consistem em garantir a segurança 
dos pacientes e a qualidade dos cuidados de saúde para 
facilitar a prestação de cuidados entre países, bem como 
a mobilidade dos profissionais de saúde e dos pacientes.

As políticas de proteção da saúde e do consumidor 
estão estreitamente ligadas. A segurança dos produtos e 
serviços - incluindo a segurança alimentar e alertas rápidos 
sobre alimentos - são aqui prioritários.

Há outros domínios de intervenção de particular rele-
vância para assegurar um elevado grau de proteção da 
saúde. A saúde e segurança no trabalho visam garantir 
a proteção contra os riscos do local de trabalho, acidentes 
de trabalho e doenças profissionais. As políticas ambien-
tais e de saúde também têm de ser trabalhadas em 
conjunto para que possa ser alcançado um elevado nível 
de proteção da saúde. Os desenvolvimentos tecnológicos 
e os programas da sociedade de informação incluem 
trabalhos relevantes para os sistemas de saúde e para a 

LIGAÇÕES E RECURSOS ÚTEIS
• Programa Europa para os Cidadãos:  

www.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm 

• Projetos de voluntariado sénior Grundtvig:  
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
index_en.htm 

• Programa Erasmus +:  
www.ec.europa.eu/education/erasmus-for-all 

• Ano Europeu do voluntariado:  
www.europa.eu/volunteering 

• Agência Nacional Programa de Aprendizagem ao 
Longo da Vida:  
www.proalv.pt

http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
http://europa.eu/volunteering/
http://www.proalv.pt/
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Estratégia europeia tendente à minimização dos efeitos 
nocivos do álcool, Plataforma de Ação Europeia “Dieta 
e Exercício Físico” e a parceria europeia na luta contra 
o cancro. Uma outra iniciativa interessante situa-se no 
âmbito da saúde mental: em 2008, O Pacto europeu para 
a saúde mental e bem-estar (ver ligações úteis no final 
desta secção) foi aprovado por diferentes interessados sob 
direção da Comissão Europeia. Para facilitar a sua imple-
mentação, foram definidas várias áreas, entre as quais a 
saúde mental das pessoas idosas.

Parceria europeia de inovação no domínio do envelhe-
cimento ativo e saudável 

Em novembro de 2011 com o lançamento da iniciativa 
emblemática “União da Inovação”, a Comissão Europeia 
lançou um projeto piloto: a Parceria europeia de inovação 
no domínio do envelhecimento ativo e saudável (PEI EAS). 
A PEI EAS representa três vantagens para a Europa:

• permitir aos cidadãos europeus que tenham uma vida 
saudável, ativa e independente enquanto envelhecem;

• melhorar a sustentabilidade e eficácia dos sistemas de 
proteção social e de saúde;

• aumentar e melhorar a competitividade dos mercados 
de produtos e serviços inovadores, respondendo ao 
desafio do envelhecimento tanto a nível europeu como 
global, criando assim novas oportunidades para as 
empresas.
O principal objetivo desta parceria piloto é aumentar a 

esperança média de vida em dois anos. A Plataforma AGE 
Europa esteve representada no Grupo diretor que acordou 
um Plano Estratégico de Execução (PEE) em novembro de 
2011 com o compromisso de todos os interessados. Ficaram 
definidas as três principais áreas de intervenção: promoção 
e prevenção da saúde, tratamento e cura, vida ativa e 
independente. O PEE não é um programa europeu de 
financiamento mas um novo processo que procura reunir 
os principais interessados (utentes, entidades públicas, 
indústria); todos os participantes no ciclo da inovação, 
da investigação à adoção (adaptação) juntamente com 
aqueles envolvidos na normalização e na regulação. Esta 
parceria piloto oferece a estes intervenientes um fórum 
no qual podem cooperar, em torno de uma visão comum 
que valoriza os mais velhos e a sua contribuição para a 
sociedade e assim identificar e ultrapassar possíveis 
barreiras à inovação e mobilizar os instrumentos.

saúde pública. Os investimentos regionais na saúde estão 
a ser apoiados através de fundos estruturais com vista a 
reduzir as desigualdades de saúde entre e dentro dos 
Estados-Membros e promover assim a coesão económica 
e social na Europa. Vários projetos específicos de investi-
gação estão concebidos para fornecer suporte científico 
aos desafios relacionados com a saúde. A avaliação e 
autorização de medicamentos é outro tópico intima-
mente relacionado.

O envelhecimento da população coloca desafios impor-
tantes aos Estados-Membros que têm que ir de encontro a 
uma procura crescente de cuidados de saúde e adaptar os 
seus sistemas de saúde às necessidades de uma população 
em envelhecimento enquanto os mantêm sustentáveis em 
sociedades com uma cada vez menor força de trabalho. 
A UE apoia ativamente os Estados-Membros nos seus 
esforços de promoção de um envelhecimento saudável 
com iniciativas para melhorar a saúde das pessoas mais 
idosas, da força de trabalho, das crianças e dos jovens e 
para prevenir doenças ao longo da vida. A UE toma ainda 
medidas para as condições de vida das pessoas idosas.

Em resumo, a União coordena os sistemas nacionais de 
saúde para garantir que a liberdade de circulação dentro 
da UE é facilitada; vigia ameaças à saúde em toda a UE; 
avalia e supervisiona os medicamentos para uso humano 
e veterinário na UE; coordena a doação de órgãos e os 
transplantes na UE; reúne recursos sobre doenças raras e 
cancro; optimiza a segurança na saúde; lida com fatores 
determinantes da saúde; apoia os Estados-Membros na 
gestão de doenças crónicas e transmissíveis; reduz as desi-
gualdades de saúde; melhora a segurança dos pacientes e 
a qualidade dos sistemas de saúde.

APOIO AO ENVELHECIMENTO ATIVO
Nas próximas décadas, o principal desafio será a 

promoção do envelhecimento saudável e ativo. Um maior 
número de anos com boa saúde significará uma melhor 
qualidade de vida, mais independência e uma maior 
probabilidade de permanecer ativo. Uma população em 
envelhecimento com boa saúde significa também uma 
menor pressão sobre os sistemas de saúde e um menor 
número de pessoas a reformar-se por motivo de doença. 
Tudo isto deve ter um impacto positivo no crescimento 
económico europeu.

A Comissão Europeia toma diversas iniciativas nesse 
campo principalmente para melhorar a cooperação entre 
os vários intervenientes (entidades públicas, profissionais 
de saúde, indústria, pacientes, organizações de idosos 
e consumidores, investigadores, etc.) por exemplo, 

http://ec.europa.eu/health/mental_health/policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/mental_health/policy/index_en.htm
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setor. Para além disso, todos os Estados-Membros enfrentam 
desafios comuns nesta área com uma procura crescente de 
cuidados de saúde e restrições orçamentais. 

É por isso que a Comissão Europeia está a tentar facilitar 
a cooperação entre os Estados-Membros em diferentes 
áreas como a migração dos profissionais de saúde dentro 
da UE, fenómeno que tem vindo a aumentar e que está a 
levantar questões como o reconhecimento da qualificação, 
falta de pessoal, fuga de cérebros entre Estados-Membros, 
etc. Diferentes iniciativas tentam responder a estes desafios 
no âmbito da iniciativa emblemática “novas competências 
para novos empregos”, que aborda a necessidade de formar 
mais trabalhadores nos setores da saúde e proteção social 
(ver secção sobre o emprego).

Uma outra questão é a mobilidade transfronteiriça dos 
doentes. Embora seja ainda um fenómeno limitado, o seu 
impacto potencial sobre os sistemas nacionais de saúde 
é cuidadosamente avaliado pela UE. Por exemplo, a União 
adoptou em 2011 uma diretiva sobre os direitos dos doentes 
em cuidados de saúde transfronteiriços33, que complementa a 
coordenação existente de sistemas de segurança social na UE.

33 www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:pt:PDF

É BOM SABER

Acesso a cuidados de saúde 
quando se desloque dentro da UE

O cartão europeu de seguro de doença 
(CESD) é um cartão gratuito que lhe garante 
o acesso aos cuidados de saúde de que possa 
necessitar durante uma estadia temporária em 
qualquer um dos 28 países da UE, assim como 
na Islândia, no Liechtenstein, na Noruega e 
na Suíça, nas mesmas condições e ao mesmo 
custo (em alguns países, gratuitamente) que 
as pessoas cobertas pelo sistema de saúde 
público do país onde se encontra. Tenha em 
atenção que cada sistema nacional de saúde 
é diferente. Serviços que sejam gratuitos no 
seu próprio país podem não o ser noutro. 
Para mais informações, consulte a autoridade 
nacional competente que o informará acerca 
das regras e procedimentos a seguir. (ver 
também a ligação ao sítio da internet do CESD 
nas ligações úteis no fim desta secção)

Combater as desigualdades em saúde é uma prioridade 
política a nível europeu e enquadra-se na Plataforma contra 
a pobreza uma vez que estas resultam, principalmente, de 
desigualdades sociais. Esta é também uma área onde a 
cooperação com a Organização Mundial de Saúde é muito 
importante. Uma avaliação é realizada a nível europeu para 
entender melhor as causas e as consequências das desigual-
dades em saúde entre os diversos países e segmentos da 
população. Os primeiros resultados tendem a mostrar que 
a discriminação em razão da idade está entre as questões 
ocultas mais importantes.

COORDENAÇÃO DE SISTEMAS DE 
SAÚDE E DE CUIDADOS DE SAÚDE

Apesar das competências muito limitadas da UE em 
matéria de saúde, os desenvolvimentos recentes mostram 
que há uma necessidade crescente de melhor coordenação 
entre os Estados-Membros no domínio da saúde e da 
prestação de cuidados, em especial porque o direito de livre 
circulação dentro da União requer uma ação da União neste 

 

Fazendo uso da oportunidade 
oferecida pela Parceria europeia 
de inovação no domínio do envelhecimento 
ativo e saudável (PEI EAS), a Plataforma AGE 
Europa estabeleceu uma rede virtual sobre 
ambientes amigos dos mais velhos mobilizando 
vários intervenientes e entidades locais e 
regionais. Esta rede terá como base o trabalho 
desenvolvido pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS), adaptando as suas orientações 
sobre ambientes amigos dos mais velhos ao 
contexto europeu, facilitando desta forma a 
partilha de informação sobre as políticas e 
instrumentos europeus relevantes. Para além 
disso, e em conjunto com elevado número 
de interessados, a AGE está a defender o 
lançamento de um Pacto de Autarcas sobre 
as alterações demográficas por forma a 
estabelecer o quadro político necessário para 
reunir autoridades locais e regionais em toda 
a Europa que queiram encontrar soluções 
inteligentes e inovadoras para apoiar o 
envelhecimento ativo e saudável e desenvolver 
ambientes amigos dos mais velhos.

http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:pt:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:pt:PDF
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Assegurar a sustentabilidade dos sistemas de saúde 
através de uma utilização racional de recursos financeiros:

• maior utilização de medicamentos genéricos

• enfoque nos cuidados primários – sistemas de referen-
ciação para cuidados secundários

• redução do número de pacientes internados, aumento do 
número de pacientes em ambulatório

• simplificação dos procedimentos administrativos

• concentração de cuidados especializados em centros de 
excelência

• fortalecimento da promoção da saúde e prevenção de 
doenças
Evitar a falta de recursos nos sistemas de saúde e esta-

belecer bases de trabalho:

• melhorando a coordenação de tratamentos 

• garantindo recursos humanos suficientes para a saúde 
através de: uma boa formação; motivação e condições de 
trabalho; correção dos desequilíbrios entre as diferentes 
categorias profissionais.
As avaliações pelos pares são regularmente orga-

nizadas para permitir aos Estados-Membros discutir e 
trocar ideias sobre temas específicos. Um país propõe um 
tema e apresenta um documento para ser discutido com 
os outros países e intervenientes externos. A Plataforma 
AGE Europa é regularmente convidada a participar nas 
avaliações pelos pares e as suas contribuições são 
formuladas a partir das contribuições dos seus peritos.

Face à importância crescente deste tema, a Comissão 
Europeia lançou uma análise aprofundada do setor dos 
cuidados continuados e discutiu-o em conjunto com o 
Comité da Proteção Social.

Em 2010, o Conselho aprovou o Quadro Voluntário 
Europeu de Qualidade dos Serviços Sociais, desenvolvido 
pelo Comité da Proteção Social. Este quadro voluntário tem 
como objetivo desenvolver um entendimento comum sobre 
a qualidade dos serviços sociais dentro da UE, identificando 
princípios de qualidade que estes serviços devem cumprir. 
Além disso, ao propor um conjunto de orientações metodo-
lógicas, o quadro de qualidade também tem como objetivo 
ajudar as autoridades públicas responsáveis pela organi-
zação e financiamento dos serviços sociais a desenvolver 
as ferramentas apropriadas para a definição, medição 
e avaliação da qualidade dos serviços sociais. Assim, 
destina-se a servir de referência para definir, garantir, 
avaliar e melhorar a qualidade destes serviços.

Considerando o quão amplos são os serviços sociais, o 
próximo passo será a adoção de um quadro para os dife-
rentes setores. Os cuidados continuados são um setor em 

O MÉTODO ABERTO DE COOPERAÇÃO 
NO DOMÍNIO DA SAÚDE E DOS 
CUIDADOS DE SAÚDE 

Embora a União Europeia tenha competências limitadas 
no domínio da saúde e dos cuidados continuados, a coor-
denação a nível europeu é cada vez mais necessária, por 
diversas razões: os desempenhos em matéria de saúde 
são gritantemente diferentes em função do sítio onde se 
viva, da etnia, género e situação económico-social; a UE 
está a seguir uma abordagem saúde em todas as políticas; 
os fundos estruturais europeus podem ser utilizados para 
apoiar reformas do sistema de saúde e o reforço da capaci-
dade em regiões que necessitem particularmente de ajuda; 
a grande procura de profissionais de saúde nalguns países 
está a esvaziar as capacidades de outros, sublinhando a 
necessidade de uma abordagem à escala europeia; o acesso 
de todos ao progresso tecnológico e a uma maior escolha 
dos pacientes tem que ser equilibrada com a sustentabi-
lidade financeira; as despesas em cuidados de saúde nos 
países europeus tem crescido mais depressa do que as 
suas riquezas nacionais; têm que ser definidas prioridades 
e conseguidas melhores relações custo-benefício.

Por todas estas razões, a UE promove a coordenação das 
políticas nacionais de saúde através do método aberto de 
coordenação com particular destaque no acesso, qualidade 
e sustentabilidade. Os principais objetivos são:

Melhorar o acesso à promoção da saúde, prevenção de 
doenças e tratamentos:

• reduzindo os tempos de espera 

• chegando a todos os segmentos da população através de 
uma cobertura de seguro universal e cuidados acessíveis

• reduzindo as diferenças geográficas na disponibilidade e 
qualidade da assistência

• fazendo face às barreiras culturais e linguísticas na utili-
zação dos serviços 
Melhorar a qualidade dos serviços de saúde através de:

• tratamentos mais centrados no paciente

• tratamento e equipamento eficazes e seguros 

• maior utilização da medicina baseada na evidência e 
avaliação de tecnologias em saúde (EUnetHTA) 

• maior utilização de programas eficazes de prevenção para 
o cancro, doenças cardiovasculares e doenças infeciosas 
(vacinação) entre outras

• melhor integração/coordenação entre: cuidados 
primários, cuidados ambulatórios secundários e terciários; 
cuidados médicos, de enfermagem, sociais e paliativos

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1004&langId=en
http://www.eunethta.net/
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Em 2011, a Comissão Europeia organizou uma impor-
tante conferência sobre maus-tratos e dignidade, na qual 
as diferentes partes interessadas tiveram a oportunidade 
de sensibilizar os participantes sobre os processos da UE 
que poderiam ter um impacto na luta contra os maus-
tratos a idosos, tais como: melhorar a qualidade dos 
cuidados continuados, promover os direitos dos consumi-
dores vulneráveis, oferecer melhor proteção e apoiar os 
prestadores informais de cuidados, investir em formação 
de pessoal, etc. Por último, a Comissão Europeia apoia 
projetos europeus que procurem combater os maus-
tratos a idosos e, em particular, projetos cujo objetivo 
seja melhorar o conhecimento sobre este tema: a troca 
informações sobre as melhores práticas, a criação de 
ferramentas à escala europeia para evitar os maus-tratos 
a idosos por meio de informações aos prestadores de 
cuidados, projetos de investigação sobre a prevalência e 
o impacto dos maus-tratos, etc.

 
Através de um futuro programa da UE sobre os direitos, 
igualdade e cidadania, que se encontra atualmente em 
discussão e com início previsto em 2014, a UE será capaz 
de continuar a apoiar iniciativas para combater a maus-
tratos a idosos na sequência do atual Programa Daphne 
cujo objetivo é contribuir para a prevenção e luta contra 
todas as formas de violência contra grupos de risco.

Com o apoio do Programa Daphne, a AGE desen-
volveu em parceria com 11 organizações, a “Carta 
Europeia dos direitos e deveres das pessoas idosas 
que necessitam de cuidados continuados e de assis-
tência” e o respetivo manual, como parte do “projeto 
Eustacea - uma estratégia europeia de combate aos 
maus-tratos a idosos” (2008 - 2010). Estes documentos 
podem ser acedidos   em: http://www.age-platform.eu/
age-projects/previous-projects/1676-daphne-2

que isto é desejado por diversas razões mas, em particular, 
porque há uma tendência crescente para o privatizar e 
porque os prestadores de serviços operam cada vez mais 
além fronteiras, aproveitando as vantagens oferecidas pelo 
mercado interno. Os cuidados continuados são também 
um “mercado” em franca expansão e mudança devido 
ao envelhecimento da população, no qual a qualidade se 
torna uma questão fundamental quando se trata de defesa 
dos consumidores.

MAUS-TRATOS A IDOSOS
Ao longo dos últimos anos, o tema dos maus-tratos a 

idosos ganhou importância nos debates da UE. Em março 
2008, a Comissão Europeia organizou uma conferência 
sobre “A proteção da dignidade das pessoas idosas - a 
prevenção de maus-tratos e negligência” e as sucessivas 
presidências da UE comprometeram-se em combater os 
maus-tratos a idosos. O Parlamento Europeu aprovou, com 
uma maioria confortável, uma resolução sobre “cuidados 
continuados para os idosos”, solicitando à Comissão 
Europeia que iniciasse uma consulta sobre maus-tratos 
e proteção das pessoas mais velhas na comunidade e 
no contexto de prestação de cuidados. Outras iniciativas 
promovidas por alguns membros do Parlamento Europeu 
também apoiaram um papel mais ativo da UE na luta 
contra os maus-tratos a idosos. 

 

O Comité da Proteção Social 
(CPS) criou um grupo de trabalho 
sobre problemas relacionados com a idade, 
em que a maioria dos Estados-Membros tem 
um representante. A AGE é frequentemente 
convidada para as reuniões do SPC-WG-
AGE com o objetivo de serem aí discutidas 
questões relativas aos cuidados continuados 
e apresentar atualizações quanto ao projeto 
WeDo (www.wedo-partnership.eu). Trata-
se de um projeto europeu dirigido pela AGE 
para promover o bem-estar e a dignidade 
das pessoas idosas que necessitam de 
cuidados e assistência e ainda para evitar que 
estes sofram de maus-tratos promovendo a 
qualidade dos cuidados continuados.

http://www.wedo-partnership.eu


Chapter 2 I As ações da UE para promover os direitos dos idosos I 45

A UE tenciona rever outros dois textos legais importantes e 
que são relevantes para as pessoas mais velhas:

• a diretiva de ensaios clínicos de 2001; esta poderia ser a 
oportunidade para garantir que as pessoas mais velhas 
passam a estar incluídas em ensaios clínicos, tornando os 
medicamentos destinados aos pacientes mais velhos mais 
seguros e eficientes.

• as diretivas relativas a dispositivos médicos que foram 
aprovadas na década de 90 para melhorar a segurança 
de uma vasta gama de produtos, tais como pacemakers 
ou próteses da anca e a forma como são autorizados no 
mercado da UE.
Para além de um amplo leque de textos legislativos que 

regulam todo o setor farmacêutico, a União Europeia tem a 
sua própria agência de medicamentos: a Agência Europeia de 
Medicamentos (AEM). A AEM é um organismo descentrali-
zado com sede em Londres, cuja principal responsabilidade é 
a proteção e promoção da saúde pública e animal através da 
avaliação e supervisão dos medicamentos. 

A AEM tem um papel importante a desempenhar na 
proteção da saúde de todos os cidadãos, incluindo os idosos. 
Relaciona-se com as autoridades reguladoras, empresas 
farmacêuticas, pacientes e organizações de consumidores 

É BOM SABER

Como participar na 
elaboração de relatórios 
sobre medicamentos

Com a nova legislação em matéria de 
farmacovigilância, os pacientes passarão a 
poder relatar os problemas que venham a 
enfrentar com os medicamentos através do 
seu médico ou diretamente à autoridade 
nacional reguladora de medicamentos do seu 
país1. As suspeitas de reações adversas aos 
medicamentos são então encaminhadas para 
a Agência Europeia de Medicamentos (cf. 
infra), que publica esses dados de modo a que 
as partes interessadas, incluindo o público em 
geral, possam ter acesso às informações que 
as autoridades reguladoras europeias utilizam 
para analisar a segurança de um medicamento 
ou substância ativa.
1 www.adrreports.eu/EN/national.html. Em Portugal, 

vide www.infarmed.pt

QUESTÕES FARMACÊUTICAS
O setor farmacêutico é amplamente regulado pela UE 

com um duplo interesse:

• assegurar que os medicamentos sejam, o mais possível, 
seguros, eficazes e de qualidade,

• continuar a desenvolver um mercado único europeu 
para produtos farmacêuticos por forma a reforçar a 
competitividade e investigação da indústria farmacêu-
tica europeia.
Encontram-se em fase de negociação entre o 

Parlamento Europeu, o Conselho Europeu e a Comissão 
Europeia, questões importantes. Em 2008, a Comissão 
Europeia propôs diferentes textos que foram reunidos no 
“pacote farmacêutico”. Mais especificamente, este pacote 
contém três propostas legislativas relevantes para os mais 
velhos:

• legislação sobre medicamentos contrafeitos, adotada 
em junho de 2011, para evitar a entrada de medica-
mentos contrafeitos na cadeia legal de abastecimento.

• legislação sobre farmacovigilância, que começa a aplicar-
se em julho de 2012 e visa um melhor controlo sobre os 
medicamentos e, assim, garantir uma maior segurança 
para os pacientes, facilitando a coordenação de infor-
mações entre o nível nacional e da UE, melhorando o 
processo de comunicação entre os profissionais de 
saúde e os pacientes e informando melhor os pacientes 
quanto aos novos medicamentos ainda sob vigilância.

• legislação sobre a informação prestada aos pacientes 
quanto a medicamentos sujeitos a receita médica 
proposta pela Comissão em fevereiro de 2012 (a ser 
ainda adotada) cujo objetivo é definir o equilíbrio entre 
a necessidade de informação aos pacientes e o controlo 
necessário sobre a informação disponibilizada.

http://www.adrreports.eu/EN/national.html
http://www.adrreports.eu/EN/national.html
http://www.adrreports.eu/EN/national.html
http://www.adrreports.eu/EN/national.html
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SAÚDE EM LINHA (E-SAÚDE)
Promover a saúde em linha é outra das principais priori-

dades da UE. Trabalhar nesta área abrange muitos assuntos 
distintos, tais como a transferência de informações entre 
profissionais e instituições de saúde e a utilização de 
soluções de saúde em linha pelos pacientes, o que permite 
a vigilância do seu estado de saúde. A saúde em linha 
oferece oportunidades interessantes, tais como facilitar 
a coordenação entre a prestação de cuidados de saúde 
e a assistência social, o que é uma questão crucial para 
as pessoas mais velhas, mas também levanta questões 
relacionadas com a proteção de dados e com questões 
éticas que se revelam muito sensíveis na área da saúde.

A “iniciativa emblemática” Uma Agenda Digital para a 
Europa (uma das sete iniciativas emblemáticas da Europa 
2020 mencionadas na Parte I) pretende contribuir para 
este âmbito e um plano de ação para a saúde em linha 
2012-2020 está a ser desenvolvido pela Comissão Europeia, 
apelando aos Estados-Membros que lancem estratégias 
de saúde em linha adaptadas, tanto ao nível nacional 
como regional, por forma a responder às suas necessi-
dades específicas. Paralelamente são criadas iniciativas 
para melhorar a cooperação entre os Estados-Membros 
nessa área, designadamente para discutir questões como 
normas, interoperabilidade e conectividade de conteúdo 
e sistemas.

FÓRUNS EUROPEUS DE SAÚDE
O Fórum de Política de Saúde pretende reunir plata-

formas europeias que representam os intervenientes 
do setor da saúde para garantir que a estratégia de 
saúde da UE é aberta, transparente e responde às 
preocupações públicas. Oferece uma oportunidade 
para organizar consultas, trocar opiniões e experiências 
sobre uma ampla gama de tópicos e auxiliar na imple-
mentação e acompanhamento de iniciativas específicas. 
O Fórum visa abranger, por igual, quatro grupos de 
organizações:

• organizações não governamentais na área da saúde 
pública e associações de doentes.

• as organizações que representam os profissionais de 
saúde e os sindicatos.

• prestadores de serviços de saúde e seguros de saúde.

• agentes económicos que tenham interesse num compro-
misso com a promoção, proteção e melhoria da saúde.

e profissionais de saúde a fim de desenvolver normas 
harmonizadas para o desenvolvimento, exame, aprovação 
e uso de medicamentos.

Em meados de 2000, um Grupo de Trabalho de 
Pacientes e Consumidores foi criado para fazer reco-
mendações à AEM e aos seus comités científicos para 
usos humanos em todos os assuntos de interesse direto 
ou indireto para pacientes e consumidores em relação a 
produtos medicinais.

 

A AGE é membro do Grupo 
de Trabalho de Pacientes 
e Consumidores da AEM. Dois peritos 
designados pela Plataforma AGE Europa são 
frequentemente convidados a participar 
em reuniões na AEM. Para além disso, 
são também regularmente convidados a 
rever folhetos para pacientes ou material 
específico relacionado com medicamentos e 
a dar conselhos e pareceres sobre questões 
específicas relacionadas com pessoas mais 
velhas. A AGE divulga também informações 
e alertas publicados pela AEM sobre 
medicamentos utilizados pelos mais velhos, 
ajudando a difundir esses dados na UE.

É BOM SABER

Em 2011, a AEM adotou uma estratégia 
de medicina geriátrica.1 Esta estratégia reflete 
a estratégia existente em medicamentos 
pediátricos e é de grande importância 
considerando os desafios que se avizinham 
em termos de segurança, medicamentos 
adaptados, reações adversas a medicamentos 
entre os idosos, polifarmácia, etc. Um grupo 
de peritos em geriatria foi criado para apoiar o 
trabalho da AEM, sendo de momento composto 
principalmente por geriatras. A EMA tem 
também uma secção especial no seu site sobre 
medicamentos para as pessoas mais velhas.2
1 www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/

Other/2011/02/WC500102291.pdf
2 www.emea.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/

special_topics/general/general_content_000249.
jsp&mid=WC0b01ac058004cbb9

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2011/02/WC500102291.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2011/02/WC500102291.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2011/02/WC500102291.pdf
http://www.emea.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/general/general_content_000249.jsp&mid=WC0b01ac058004cbb9
http://www.emea.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/general/general_content_000249.jsp&mid=WC0b01ac058004cbb9
http://www.emea.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/general/general_content_000249.jsp&mid=WC0b01ac058004cbb9
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• CESD - Cartão Europeu de Seguro de Doença (infor-
mação disponível em todas as línguas da UE):  
www.ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=en&catId=559

• Coordenação dos regimes de segurança social a nível 
comunitário:  
www.ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=en&catId=850

• Sistema comunitário voluntário de qualidade para 
serviços sociais:  
http://ec.europa.eu/social/
BlobServlet?docId=6140&langId=en

• Agência Europeia de Medicamentos:  
www.ema.europa.eu/ema 

• Agência de Execução para a Saúde e os Consumidores: 
www.ec.europa.eu/eahc

• OMS Europa: www.euro.who.int/en

• Desigualdades em saúde e análise da OMS:  
www.instituteofhealthequity.org

• Fórum da UE sobre Política de Saúde:  
www.ec.europa.eu/health/interest_groups/
eu_health_forum/policy_forum/index_en.htm

• Aliança Europeia de Saúde Pública: www.epha.org 

• Programa de financiamento Daphne III:  
www.ec.europa.eu/justice/grants/programmes/
daphne/index_en.htm 

O Fórum de Política de Saúde da UE reúne duas vezes 
por ano em Bruxelas e organiza um Fórum Aberto a cada 
dois anos. A Aliança Europeia para a Saúde Pública (EPHA, 
na sigla inglesa) atua como secretariado do Fórum.

O grupo de trabalho «saúde em linha da UE» foi criado 
pela Comissão Europeia há alguns anos para organizar o 
diálogo com os diferentes intervenientes envolvidos nas 
questões da saúde em linha: em especial com a indústria, 
representantes da indústria, entre os quais profissionais 
de saúde, pacientes e representantes dos consumidores, 
hospitais e seguradoras de saúde. O seu papel principal é 
contribuir para o desenvolvimento de legislação e políticas 
relativas à saúde em linha.

LIGAÇÕES E RECURSOS ÚTEIS
• Portal de saúde da UE:  

http://ec.europa.eu/health/index_en.htm

• Acordo Europeu para a Saúde Mental e o Bem-estar: 
www.ec.europa.eu/health/mental_health/policy/
index_en.htm

• União da Inovação:  
www.ec.europa.eu/research/innovation-union/
index_en.cfm

• Agenda Digital para a Europa:  
www.ec.europa.eu/information_society/
digital-agenda/index_en.htm

• Parceria europeia sobre o envelhecimento ativo e 
saudável:  
www.ec.europa.eu/research/innovation-union/
index_en.cfm?section=active-healthy-ageing 

 

A AGE é membro do Fórum de 
Política de Saúde da UE e do 
grupo de trabalho «saúde em linha da UE», 
bem como da EPHA, de forma a expressar as 
preocupações e expectativas dos idosos em 
relação às questões de saúde.

http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=559
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=559
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=850
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=850
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6140&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6140&langId=en
http://www.ema.europa.eu/ema/
http://www.ec.europa.eu/eahc/
http://www.euro.who.int/en
http://www.instituteofhealthequity.org/
http://www.ec.europa.eu/health/interest_groups/eu_health_forum/policy_forum/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/health/interest_groups/eu_health_forum/policy_forum/index_en.htm
http://www.epha.org/
http://www.ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/health/mental_health/policy/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/health/mental_health/policy/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://www.ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://www.ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing
http://www.ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing
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europeus comuns de forma mais eficaz em algumas áreas 
chave. Três IPC de particular relevância para as pessoas 
mais velhas são:

• o Programa Assistência à Autonomia no Domicílio (AAL) 
que procura melhorar a qualidade de vida dos mais 
velhos e fortalecer a base industrial da Europa através do 
uso das TIC. A Comissão Europeia não integra as estru-
turas de implementação mas contribui com um apoio 
financeiro substancial; a atividade de financiamento é 
normalmente executada pela Associação AAL e os seus 
membros são organizações nacionais de financiamento 
de investigação de 20 Estados-Membros.

•  a IPC “Mais Anos – Melhores Vidas” sobre o envelhe-
cimento da população em áreas de investigação como 
a retenção de pessoas no mercado de trabalho, como 
ajudar os cidadãos mais velhos a permanecer ativos 
tanto tempo quanto possível, de boa saúde e com 
melhor qualidade de vida e como tornar os nossos 
sistemas de saúde sustentáveis.

• o Programa conjunto da UE em doenças neurodegene-
rativas (JPND na sigla inglesa) cujo objetivo principal é 
encontrar curas para doenças neurodegenerativas (por 
exemplo, Alzheimer e demência) e permitir o diagnós-
tico precoce e tratamentos direcionados através de 
uma melhor coordenação dos esforços de investigação 
e recursos a nível europeu.

 

Ação da AGE: a nível europeu 
a AGE integra o Conselho 
Consultivo da AAL e pode assim dar conta das 
reações ao programa, às suas prioridades e 
aos projetos financiados através dele. 

Investigação e 
Inovação

A investigação sobre o envelhecimento tem sido, desde 
há vários anos, uma prioridade. Diversos programas de 
investigação da UE financiaram projetos de grande 
dimensão na área da saúde e dos cuidados continuados, 
novas tecnologias, transportes, impacto económico-social 
do envelhecimento, trabalhadores mais velhos, questões 
de género, etc. Dadas as tendências demográficas na 
Europa, a investigação sobre o envelhecimento continuará 
a ser uma prioridade política e científica e a participação 
dos mais velhos tem recebido uma atenção significativa 
tanto no campo da investigação como da política. Todos 
estes esforços visam apoiar os Estados-Membros no 
desenvolvimento de soluções inovadoras para responder 
aos diversos desafios colocados pelo envelhecimento da 
população.

PRINCIPAIS PROGRAMAS DE 
FINANCIAMENTO DE INVESTIGAÇÃO

A União Europeia oferece várias oportunidades de 
financiamento para projetos de investigação. Os mais 
relevantes são:

• O Sétimo Programa Quadro (SPQ 2007-2013) que se 
transformará no Horizonte 2020 a partir de 2014 é 
um dos principais instrumentos de financiamento de 
projetos europeus apoiando projetos de grande escala 
dedicados a investigação a longo prazo (períodos entre 
5 e 10 anos).

• O Programa Quadro para a Competitividade e a Inovação 
(CIP, na sigla inglesa) incentiva uma melhor aceitação e 
utilização das tecnologias de informação e comunicação 
(TIC) e promove uma maior utilização de energias reno-
váveis e eficiência energética. O programa centra-se 
na fase de implementação e apoia, por isso, ensaios e 
desenvolvimento de novos negócios.

A COORDENAÇÃO DA UE E 
PARTILHA DE RECURSOS

Além disso, desde 2008, a Comissão Europeia promove 
uma melhor coordenação da investigação a nível europeu 
encorajando os Estados-Membros a desenvolver 
Iniciativas de Programação Conjunta (IPC). O objetivo 
global da programação conjunta é a partilha de esforços 
de investigação nacionais de modo a dar uma melhor utili-
zação aos valiosos recursos públicos europeus de investi-
gação desenvolvimento (I&D) para enfrentar os desafios 
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A nível nacional, as organizações de pessoas mais 
velhas podem integrar programas conjuntos ou da 
UE liderados por universidades, PMEs, autoridades locais 
e regionais, etc. A sua participação é fundamental para 
garantir que a perspectiva dos utilizadores é tida em conta. 
Para cada oportunidade de financiamento, a Comissão 
Europeia não só disponibiliza todas as informações on-line, 
através de sítios da internet dedicados, como estabelece 
Pontos de Contacto Nacionais (PCN). Mais informações 
sobre os PCNs podem ser encontradas no sítio da internet 
de cada programa (ver ligações úteis em baixo)

LIGAÇÕES E RECURSOS ÚTEIS
• Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT): 

http://eit.europa.eu/

• Comunidades de Conhecimento e Inovação (CCI): 
www.eit.europa.eu/kics1/knowledge-and-innovation-
communities/overview.html

• Iniciativas de Programação Conjunta:  
www.ec.europa.eu/research/era/areas/programming/
joint_programming_en.htm 

• Programas de investigação da Comissão Europeia SPQ: 
www.cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

• Horizonte 2020:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

• Programa Quadro para a inovação e a competitividade (CIP): 
www.ec.europa.eu/cip 

 

As organizações da sociedade 
civil, como a Plataforma AGE 
Europa, desempenham um papel importante 
no apoio ao envolvimento dos utilizadores 
finais em projetos de investigação financiados 
pela UE. A sua função é a de expressar as 
visões, preocupações e comentários de 
pessoas idosas centrando-se, entre outros, na 
sua qualidade de vida, nas suas necessidades 
de saúde, na sua relutância em utilizar as 
novas tecnologias, na mobilidade e nas 
questões de acessibilidade.

UMA ABORDAGEM ABRANGENTE 
PARA IMPULSIONAR O CRESCIMENTO 
E ENFRENTAR OS ATUAIS 
DESAFIOS DA SOCIEDADE

Adotar uma abordagem mais abrangente e integrada 
que aborde os diferentes aspectos específicos da investi-
gação e do envelhecimento e que tenha em consideração 
os pontos de vista e interesses dos diferentes interve-
nientes é necessário para lidar com a complexidade da 
questão e enfrentar os desafios colocados pelo envelhe-
cimento da população.

Em complemento à parceria europeia de inovação 
no domínio do envelhecimento ativo e saudável (PEI 
EAS) (ver secção sobre a saúde, na Parte II) o Instituto 
Europeu de Tecnologia (EIT, na sigla inglesa) vai lançar 
uma Comunidade de Conhecimento e Inovação (CCI) 
sobre uma vida saudável e envelhecimento ativo com 
uma abordagem ao longo da vida, que terá início em 2014.

ENVOLVIMENTO DO UTILIZADOR, UM 
PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA UE

A investigação na UE aplica vários critérios de eficácia e 
eficiência, entre os quais o envolvimento dos beneficiários 
finais da investigação. O envolvimento dos utilizadores 
provou ser fundamental: a investigação, a inovação e os 
investimentos teriam um impacto reduzido se não fossem 
guiados pelas necessidades e preocupações da população 
que afetam. Como tal, as pessoas mais velhas desem-
penham um papel cada vez mais importante e as suas 
organizações representativas são também cada vez mais 
chamadas a expressar as necessidades das pessoas mais 
velhas sobre um leque de temas de investigação, tanto a 
nível nacional como europeu.

As pessoas mais velhas podem ser envolvidas em 
diferentes fases, da definição da agenda de investigação 
e elaboração das questões a investigar à divulgação dos 
resultados, podendo ainda vir a ser parte de um potencial 
acompanhamento do projeto.

http://www.eit.europa.eu/kics1/knowledge-and-innovation-communities/overview.html
http://www.eit.europa.eu/kics1/knowledge-and-innovation-communities/overview.html
http://www.ec.europa.eu/research/era/areas/programming/joint_programming_en.htm
http://www.ec.europa.eu/research/era/areas/programming/joint_programming_en.htm
http://www.cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.ec.europa.eu/cip
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• Programa de Assistência à Autonomia no Domicílio (AAL):  
www.aal-europe.eu 

• IPC “Mais anos – melhores vidas”:  
www.jp-demographic.eu 

• Programa conjunto da UE em doenças neurodegenera-
tivas (JPND):  
www.neurodegenerationresearch.eu/home 

• Para uma visão global dos sistemas de financiamento: 
www.ec.europa.eu/contracts_grants/grants_pt.htm 

Acessibilidade a bens 
e serviços

Apesar da nossa população estar a envelhecer, o 
ambiente em que a maioria dos europeus vive não está 
adaptado para o número crescente de pessoas idosas e 
de pessoas com deficiência. As barreiras físicas impedem 
que muitos tenham acesso a serviços, bens e produtos. 
A falta de acessibilidade é particularmente problemática 
em áreas da vida quotidiana, tais como áreas edificadas 
(por exemplo, pavimento, instalações ao ar livre, etc.), 
habitação (por exemplo, elevadores em edifícios), tecno-
logias de informação e comunicação (por exemplo, compu-
tador, telefone), transportes (por exemplo, autocarros, 
carros), terminais self-service (por exemplo, máquinas 
multibanco, máquinas de venda de bilhetes), etc. Tornar 
os bens e serviços acessíveis a todos é indispensável para 
permitir que a população idosa viva de forma autónoma, 
tenha um papel ativo na sociedade e goze os seus direitos 
e deveres em igualdade.

Esta é uma questão com importância crescente a 
nível europeu e há diferentes caminhos para melhorar a 
acessibilidade.

O Ano Europeu 2012 do Envelhecimento Ativo e da 
Solidariedade entre Gerações oferece uma boa opor-
tunidade para colocar esta questão na agenda política, 
pedindo a criação de uma UE amiga dos mais velhos 
como um requisito para que o envelhecimento ativo seja 
uma realidade. Além disso, a Convenção das Nações Unidas 
sobre os direitos das pessoas com deficiência (ver Parte 
I) implica que tanto a União Europeia como os Estados-
Membros que ratificaram este instrumento tomem as 
medidas necessárias para cumprir esse texto internacional. 
A nível da UE, estão disponíveis diferentes ferramentas 
para otimizar a acessibilidade, sobretudo legislação e 
iniciativas de normalização.

http://www.aal-europe.eu
http://www.jp-demographic.eu
http://www.neurodegenerationresearch.eu/home/
http://www.ec.europa.eu/contracts_grants/grants_pt.htm
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O ATO EUROPEU DA ACESSIBILIDADE
No seu programa de trabalho para 2012, a Comissão 

Europeia prevê a adoção de um Ato Europeu da 
Acessibilidade, um conjunto de medidas legislativas 
destinadas a melhorar o acesso a bens e serviços para 
pessoas com deficiência e idosos, com base no conceito de 
design para todos. Esta proposta dirige-se a autoridades 
públicas que adquiram mercadorias e serviços, por um 
lado, e aos fabricantes de bens, distribuidores, vende-
dores e prestadores de serviços, por outro lado. Eles irão 
beneficiar de um quadro europeu harmonizado de bens e 
serviços acessíveis.

 

Em conjunto com uma grande 
rede de interessados, a AGE 
está a promover uma campanha para apoiar 
a criação de ambientes amigos dos mais 
velhos a nível local, regional, nacional e da 
UE, através do lançamento de um Pacto de 
Autarcas para a mudança demográfica da UE. 
Para mais informações e/ou participar na rede, 
visite: www.age-platform.eu/en/component/
content/article/1457

É BOM SABER

Tendo por base o respeito pela 
diversidade humana, design para todos 
significa adaptar os ambientes, produtos e 
serviços, de tal modo que qualquer pessoa, 
independentemente da idade, sexo, aptidões 
ou contexto cultural, possa participar em 
igualdade de circunstâncias na construção 
da nossa sociedade em todos tipos de 
atividade (ou seja, económica, social, cultural, 
entretenimento e lazer).

CAMPANHA PARA A 
ACESSIBILIDADE DA INTERNET

A Comissão está também a analisar as diferentes opções 
para fazer uma proposta dirigida à acessibilidade dos sítios 
da internet do setor público e daqueles que prestem 
serviços básicos ao público. Esta proposta foi de facto 
prevista na iniciativa emblemática “Agenda Digital para a 
Europa” (uma das sete iniciativas emblemáticas da Europa 
2020 mencionadas na Parte I), que sublinha a importância 
da acessibilidade para pessoas com deficiência e idosos na 
área das novas tecnologias (TIC) e é de grande relevância 
para promover a igualdade de acesso à informação para 
todos, especialmente porque os consumidores mais velhos 
e aqueles com deficiência enfrentam grandes dificuldades 
no acesso aos serviços públicos em linha em diversas áreas, 
como educação, saúde, proteção social, emprego, trans-
portes, serviços bancários e habitação. A Comissão convida 
os Estados-Membros a garantir que os serviços públicos em 
linha e os sítios da internet, especialmente sistemas votação 
electrónica, são acessíveis a todos, um requisito essencial 
para que os cidadãos possam participar nas eleições. 
Destaca também que as necessidades das pessoas idosas 
e das pessoas com deficiência devem ser tidas em conta 
desde o início e ao longo de toda a cadeia de produção para 
desenvolver produtos e serviços TIC acessíveis, incluindo 
produtos de saúde em linha (e-Saúde).

Para combater este fosso digital, a Plataforma AGE 
Europa integrou em 2011 a campanha dirigida pela ANEC 
(Associação Europeia para a Coordenação da Representação 
dos Consumidores na Normalização), pela UEC (União 
Europeia de Cegos) e pelo EDF (Fórum Europeu da 
Deficiência) para criar sítios da internet acessíveis a todos.

ENVOLVA-SE

O ato europeu da acessibilidade 
será crucial para criar uma UE amiga 
dos mais velhos. Quando este for publicado 
pela Comissão, pode ajudar a que seja 
adoptado pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho, fazendo pressão juntos dos seus 
eurodeputados e autoridades nacionais 
competentes (aqueles que lidam com a não 
discriminação e as questões da deficiência) 
para garantir que tanto o Conselho como 
o Parlamento Europeu irão considerar 
cuidadosamente o Ato.

http://www.age-platform.eu/en/component/content/article/1457
http://www.age-platform.eu/en/component/content/article/1457
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NORMALIZAÇÃO: UM CAMINHO 
TÉCNICO PARA A ACESSIBILIDADE

A normalização reveste-se de grande importância 
para melhorar a acessibilidade uma vez que esta ferra-
menta técnica pode facilitar, de raiz, o desenvolvimento 
de bens e serviços acessíveis. Contudo, as normas não 
implicam automaticamente acessibilidade uma vez que 
esta depende muito do seu conteúdo e da forma como 
foram desenvolvidas. As organizações representativas dos 
consumidores estão cada vez mais ativamente envolvidas 
nos trabalhos de normalização a nível da UE através da 
Associação Europeia para a Coordenação da Representação 
dos Consumidores na Normalização (ANEC). Além disso, o 
Fórum Europeu da Deficiência (EDF) e a Plataforma AGE 
Europa estão envolvidos nesse trabalho de dar voz às 
opiniões e preocupações dos consumidores vulneráveis.

Um mandato de normalização foi recentemente 
conferido pela Comissão Europeia para incluir o design 
para todos em iniciativas de normalização relevantes e 

ENVOLVA-SE

A proposta foi divulgada pela 
Comissão Europeia, e inclui 
algumas das principais questões levantadas 
pelas organizações representativas dos 
mais velhos. Elas têm ainda um papel a 
desempenhar a nível nacional para convencer 
os seus governos e eurodeputados quanto 
à importância de criar sítios da internet 
acessíveis a todos.

para garantir que as normas se adequam às necessidades 
de acessibilidade. É o chamado Mandato 473 (M/473), que 
foi aceite pelo CEN e pelo CENELEC, dois dos organismos de 
normalização a nível da UE e cujos trabalhos se iniciaram 
agora com a participação de organizações de utilizadores, 
como a ANEC, a EDF e a AGE.

O ENVOLVIMENTO DOS UTILIZADORES 
NA NORMALIZAÇÃO

Em junho de 2011, a Comissão Europeia propôs um 
conjunto de textos sobre uma visão estratégica para as 
normas europeias, solicitando aos Estados-Membros que 
assegurassem a participação efetiva dos interessados, 
ONGs no domínio do ambiente e representantes de 
pessoas com deficiência e idosos no esforço de normali-
zação a nível nacional. Além disso, exige aos organismos 
de normalização que tenham em conta fatores ambientais 
e de acessibilidade.

Dependendo da forma como o Conselho e o Parlamento 
Europeu alterem os textos propostos, será reforçado o 
papel e a possibilidade da Plataforma AGE Europa e de 
organizações de pessoas mais velhas a nível nacional 
virem a ser envolvidos nos trabalhos de normalização.

ENVOLVA-SE

A normalização ocorre tanto a 
nível da UE como a nível nacional, 
onde “Comités Espelho” são criados 
para acompanhar o trabalho realizado 
em Bruxelas e dar feedback sólido aos 
representantes nacionais da situação de cada 
país. Dependendo da cultura nacional, as 
organizações de utilizadores estão mais ou 
menos envolvidas neste trabalho. O Mandato 
de 473 sobre design para todos oferece 
uma oportunidade interessante uma vez 
que exige a consulta com as organizações 
representativas dos utilizadores.

O site do CEN fornece a lista de organizações 
nacionais de normalização: http://www.cen.
eu/cen/Members/Portugal/Pages/default.aspx

http://ec.europa.eu/enterprise/standards_policy/mandates/database/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=461
http://www.cen.eu/cen/Members/Portugal/Pages/default.aspx
http://www.cen.eu/cen/Members/Portugal/Pages/default.aspx
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Além disso, existem diversas áreas onde as normas 
em discussão podem vir a ter impacto para os idosos. 
Por exemplo, a Plataforma AGE Europa está envolvida 
no trabalho dirigido pela Agência Ferroviária Europeia 
para rever a “Especificação Técnica de Interoperabilidade 
- Pessoas com mobilidade reduzida (TSI PRM, na sigla 
inglesa)”, ou seja, as regras aplicadas para aumentar a 
acessibilidade do transporte ferroviário a pessoas mais 
velhas, pessoas com deficiência e, em geral, a todos os 
passageiros com mobilidade reduzida.

Outra área onde a normalização é muito importante é 
a das tecnologias de informação e comunicação (TIC). Por 
exemplo, um mandato sobre “Requisitos de acessibilidade 
europeus para aquisições públicas de bens e serviços no 
domínio das TIC” (Mandato 376) está a ser atualmente 
discutido. A Comissão Europeia está também a imple-
mentar uma plataforma europeia de normalização com 
diversos intervenientes no domínio das TIC, onde todos 
poderão conhecer e discutir a agenda de normalização 
nesse domínio e ajudar a determinar prioridades.

OUTRAS INICIATIVAS EUROPEIAS 
DE APOIO À ACESSIBILIDADE

Para além de legislação e da normalização, a União 
Europeia adoptou uma série de “ferramentas suaves” para 
promover a acessibilidade, incluindo:

• o Plano de ações sobre mobilidade urbana (2009): é 
um conjunto de medidas para promover a apresentação 
de soluções integradas de transporte centradas nos 
cidadãos no contexto do envelhecimento da população. 
O Plano apoia projetos inovadores que favoreçam trans-
portes urbanos mais ecológicos, acessibilidade, direitos 
dos passageiros e sistemas inteligentes de transporte 
e a partilha de experiências e conhecimentos entre os 
Estados-Membros e regiões através de diversas fontes 
de financiamento (incluindo o SPQ - Fundos de desen-
volvimento regional no domínio dos transportes e o 
programa Energia Inteligente Europa). 

• o Prémio Cidades Acessíveis foi criado em 2010 para 
promover a acessibilidade nas cidades europeias 
premiando o trabalho realizado em cidades como 
Salzburgo/Áustria (vencedor em 2011) ou Ávila/Espanha 
(vencedor em 2010).

• por último, mas não menos importante, a Parceria 
europeia de inovação no domínio do envelhecimento 
ativo e saudável (ver secção sobre saúde) vai oferecer 
oportunidades interessantes para melhorar a aces-
sibilidade, nomeadamente através da atuação sobre 
ambiente amigo dos mais velhos.
 

É BOM SABER

As organizações de pessoas mais velhas 
e as organizações de pessoas portadoras 
de deficiência integram os júris nacionais do 
Prémio Cidades Acessíveis. A AGE e o Fórum 
Europeu da Deficiência são também membros 
do júri europeu.

ENVOLVA-SE

Se acha que sua cidade tem feito 
muito para melhorar a acessibilidade 
das pessoas com deficiência e de pessoas 
idosas, pode incentivar o envio de uma 
candidatura a este prémio anual.

 

A AGE está também envolvida 
num conjunto de projetos que 
promovem a acessibilidade dos utilizadores no 
domínio dos transportes, mobilidade e novas 
tecnologias: http://www.age-platform.eu/
age-projects. Juntamente com a EDF, a AGE 
também uniu forças com a Fundação Vodafone 
para lançar os Prémios de Acessibilidade 
Inteligente em 2011 e 2012. Este concurso 
tem como objetivo aumentar a consciência 
da necessidade de aplicações acessíveis para 
smartphones e motivar os programadores 
a criar serviços adaptados às necessidades 
das pessoas mais velhas e das pessoas com 
deficiência.

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm
http://www.age-platform.eu/age-projects
http://www.age-platform.eu/age-projects


54 I Cidadãos Seniores Ativos pela Europa: Um guia para a União Europeia

LIGAÇÕES E RECURSOS ÚTEIS:
• Ato da Acessibilidade:  

www.ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/
opinion/111207_en.htm

• Agenda Digital para a Europa:  
www.ec.europa.eu/information_society/
digital-agenda/index_en.htm

• Campanha conjunta sobre a acessibilidade da internet 
(AGE-ANEC-EBU-EDF):  
http://www.age-platform.eu/age-policy-work/acces-
sibility/age-position-statements/1341-age-anec-ebu-
-and-edf-joint-campaign-on-web-accessibility

• Mandato 376 sobre os requisitos de acessibilidade para 
aquisições públicas de bens e serviços no domínio das TIC: 
www.mandate376.eu

• Normalização a nível europeu: proposta da Comissão 
Europeia (junho de 2011):  
www.ec.europa.eu/enterprise/policies/
european-standards/standardisation-policy/
index_en.htm

• Lista das organizações nacionais de normalização: 
www.cen.eu/cen/Members/Bulgaria/Pages/default.
aspx 

• Plano de ação para a mobilidade urbana:  
www.ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/
action_plan_en.htm 

• Prémio cidades acessíveis:  
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/
award/about-award/index_en.htm

Direitos dos 
consumidores

O mercado único é uma das realizações mais signi-
ficativas da UE e tornou-se parte da vida quotidiana 
dos europeus. Ajuda a derrubar barreiras à liberdade 
de circulação, permitindo que os cidadãos trabalhem 
e vivam fora do seu país de origem e adquiram bens 
e serviços de fornecedores estrangeiros. O quadro 
jurídico e político do mercado interno da UE e da defesa 
do consumidor é muito importante para os idosos, uma 
vez que afeta questões que vão desde a segurança de 
produtos e dos mecanismos de proteção, a decisões 

informadas sobre os planos de pensões privadas e à 
transparência dos serviços bancários. Além disso, as 
pessoas mais velhas estão entre os consumidores mais 
vulneráveis, principalmente em relação ao comércio 
electrónico, ao uso de produtos e serviços financeiros, 
a cláusulas contratuais abusivas e à acessibilidade. À 
medida que a população da UE envelhece, estão abertas 
oportunidades para novos mercados mas os serviços e 
produtos têm que ser mais acessíveis e adaptados para 
ter em conta as necessidades deste grande segmento 
da nossa população.

FORNECIMENTO TRANSFRONTEIRIÇO 
DE SERVIÇOS

A liberdade de prestação de serviços transfronteiriços 
é uma das liberdades fundamentais da UE e está consa-
grada no artigo 56.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (TFUE). Esta liberdade permite que 
um prestador de serviços num Estado-Membro ofereça 
serviços de forma temporária noutro Estado-Membro, 
sem que tenha que se estabelecer nesse país.

Na realidade, diferentes regulamentações nacionais 
tornam difícil que os prestadores de serviços estabe-
leçam operações noutros Estados-Membros ou prestem 
os seus serviços além fronteiras, enquanto os consu-
midores europeus enfrentam múltiplos desafios na 
compra de serviços no estrangeiro. A diretiva relativa 

http://www.ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/opinion/111207_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/opinion/111207_en.htm
http://www.ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://www.age-platform.eu/age-policy-work/accessibility/age-position-statements/1341-age-anec-ebu-and-edf-joint-campaign-on-web-accessibility
http://www.age-platform.eu/age-policy-work/accessibility/age-position-statements/1341-age-anec-ebu-and-edf-joint-campaign-on-web-accessibility
http://www.age-platform.eu/age-policy-work/accessibility/age-position-statements/1341-age-anec-ebu-and-edf-joint-campaign-on-web-accessibility
http://www.mandate376.eu
http://www.ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/standardisation-policy/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/standardisation-policy/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/standardisation-policy/index_en.htm
http://www.cen.eu/cen/Members/Bulgaria/Pages/default.aspx
http://www.cen.eu/cen/Members/Bulgaria/Pages/default.aspx
http://www.ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/action_plan_en.htm
http://www.ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/action_plan_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/about-award/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/about-award/index_en.htm


Chapter 2 I As ações da UE para promover os direitos dos idosos I 55

aos serviços34, que foi aprovada em 2006, visa abordar 
estas questões através da proibição de práticas discri-
minatórias, tais como diferentes taxas, da promoção 
e supervisão da qualidade dos serviços e do aumento 
da informação disponível e transparência dos serviços. 
Apesar da sua importância, a diretiva tem um alcance 
limitado uma vez que não se aplica aos serviços 
financeiros, comunicações electrónicas, transportes e 
serviços de saúde, entre outros. 

SERVIÇOS FINANCEIROS
O acesso aos serviços financeiros é uma questão com 

particular interesse para as pessoas mais velhas e que 
se intensificou com a crise financeira e o seu impacto 
sobre a poupança, as pensões e a individualização dos 
riscos de saúde, os cuidados continuados e a proteção 
social. A proteção dos consumidores neste domínio 
é ainda mais dificultada pela falta de transparência, 
devido à utilização de dados atuariais complexos e não 
comparáveis. 

34  Diretiva 2006/123/EC de 12 de dezembro de 2006 relativa 
aos serviços no mercado interno: www.eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:EN:NOT 

Esta matéria está a tornar-se uma área de trabalho 
cada vez mais importante para a AGE, devido ao nosso 
envolvimento com o grupo de utilizadores dos serviços 
financeiros (GUSF) e com o grupo de diálogo estabe-
lecido pela Comissão sobre as barreiras no acesso a 
produtos financeiros. O GUSF foi estabelecido pela 
Comissão na tentativa de consultar os representantes 
dos utilizadores no desenvolvimento da sua política 
de serviços financeiros. As questões sobre as quais o 
grupo trabalha incluem mas não se limitam a: pensões, 
meios coletivos de recurso, autorregulação, hipotecas, 
proteção do consumidor, seguros, meios de pagamento 
e transparência dos preços. 

Em 2012, a Comissão Europeia lançou um processo 
de consulta para recolher as opiniões dos interessados 
sobre a necessidade de agir e sobre as possíveis medidas 
a tomar em relação às questões de transparência e 
comparabilidade das comissões bancárias, de mudanças 
de conta e acesso a uma conta corrente. Este dossier é 
importante para as pessoas mais velhas porque muitas 
vezes lhes é recusado o acesso a serviços financeiros 
ou lhes são oferecidas taxas proibitivas em serviços 
fundamentais, tais como o seguro complementar de 
saúde, empréstimos bancários e seguros de viagem com 
fundamento na sua idade, negando-lhes assim o direito 
de participar plenamente no mercado de trabalho, de 
aceder a uma habitação condigna ou de se deslocar na 
UE.

PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR 
E DIREITO A REPARAÇÃO

Ter uma legislação forte e garantir a consciência 
deste quadro são elementos cruciais para uma defesa 
eficiente do consumidor. A UE está a desenvolver várias 
iniciativas sobre os direitos e educação dos consumi-
dores. Uma das últimas novidades é a adoção de uma 
nova diretiva relativa aos direitos dos consumidores35, 
que deve ser aplicada em todos os Estados-Membros 
até 13 de junho de 2014. Esta diretiva centra-se na venda 
electrónica e à distância e prescreve, à escala da UE, 
um direito dos consumidores a mudar de opinião sobre 
as decisões de compra durante um período de duas 
semanas, promove a transparência dos preços e regras 
mais claras para as vendas pela internet e fortalece a 
defesa do consumidor em relação a produtos digitais.

35  Diretiva 2011/83/EU: www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:PT:PDF 

http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:EN:NOT
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:EN:NOT
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/fsug/fsug_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/fsug/fsug_en.htm
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:PT:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:PT:PDF
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Dentro do mercado único, as ações ilegais de um 
prestador de serviços podem facilmente afetar um 
número elevado, eventualmente um número muito 
elevado de indivíduos. No entanto, as reclamações 
transfronteiriças são ainda complicadas e os elevados 
custos legais podem dissuadir os consumidores de 
reivindicar os seus direitos, especialmente no caso de 
reclamações individuais de baixo valor. É por isso que a 
UE está a tomar medidas na área dos meios alternativos 
de resolução de conflitos (não judicial) e meios colec-
tivos de recurso.

Em 2011 a AGE juntou forças com outras ONGs 
numa campanha dirigida pela Organização Europeia 
de Consumidores (BEUC) para pedir à Comissão que 
avançasse com as discussões sobre os meios colectivos 
de recurso, com a adoção de um instrumento legislativo. 
O Parlamento Europeu aprovou a proposta de uma ação 
legal na área de reparação colectiva adoptando uma 
resolução em fevereiro de 2012.

Um mecanismo colectivo de recurso, que permitiria 
que todos os cidadãos europeus pudessem levar a 
juízo uma ação colectiva e pedir que fosse posto fim 
ao comportamento ilegal e uma indemnização paga 
às vítimas nos casos nacionais e transfronteiriços, 
aplicando-se noutras áreas do direito, podia ser benéfica 
não só para os consumidores mas também para os 
trabalhadores, grupos vulneráveis, vítimas de discrimi-
nação etária, pessoas que sofram danos ambientais, etc.

PROTEÇÃO DE DADOS
Os dados pessoais são qualquer informação relativa 

a um indivíduo, quer digam respeito à sua vida privada, 
profissional ou pública. As novas tecnologias têm 
criado novas formas de oferta de informação, comu-
nicação, mas também a promoção, compra e recepção 
de mercadorias ou serviços. Essas tecnologias têm um 
risco inerente de privacidade e segurança, já que é 
frequentemente solicitado que os indivíduos dêem o seu 
nome, endereço de e-mail, dados bancários, ou mesmo 
informações médicas, de modo a que possam utilizar 
certo serviço. Comentários ou fotografias publicados em 
sítios da internet de redes sociais podem também ser 
transferidos para fora da UE: na internet não existem 
fronteiras.

A proteção dos dados pessoais é um direito funda-
mental de todos os cidadãos residentes na UE e está 
consagrado na Carta dos Direitos Fundamentais36 mas 

36  Artigo 8.º da Carta Europeia dos Direitos Fundamentais

os cidadãos nem sempre sentem que têm pleno controlo 
dos seus dados pessoais. Apesar de existir legislação 
comunitária sobre proteção de dados desde 199537, estas 
regras foram implementadas pelos Estados-Membros 
de forma diferente, resultando em divergências na 
aplicação.

Em 2012, a Comissão propôs uma importante reforma 
do quadro jurídico da UE em matéria de proteção de 
dados pessoais, com o objetivo de fortalecer os direitos 
individuais e enfrentar os desafios da globalização e das 
novas tecnologias. As propostas da Comissão incluem 
um regulamento que estabelece um quadro geral para 
a proteção de dados na UE e uma diretiva38 relativa à 
proteção dos dados pessoais processados para efeitos 
de prevenção, deteção, investigação ou repressão 
de infrações penais e outras atividades judiciais 
relacionadas.

Este quadro visa proteger as informações pessoais 
dos indivíduos quando estejam em casa, no trabalho, 
enquanto fazem compras, quando recebem tratamento 
médico, numa esquadra de polícia ou na internet. Confere 
ainda aos cidadãos o direito de pedir a eliminação dos 
seus dados pessoais se não houver motivos legítimos 
para os manter e prevê maior responsabilização para 
aqueles que processam dados pessoais. 

37  Diretiva 95/46/EC relativa à proteção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados

38  www.ec.europa.eu/justice/data-protection/document/
review2012/com_2012_10_en.pdf

É BOM SABER

Este quadro também é relevante para 
projetos e iniciativas de investigação sem 
fins lucrativos. As organizações de pessoas 
mais velhas devem assegurar que as pessoas 
envolvidas nas suas atividades compreendem 
como é feita a recolha e utilização de 
dados pessoais, que o consentimento 
explícito é dado e que se devem dirigir às 
autoridades nacionais competentes em 
matéria de proteção de dados para obter mais 
informações.

http://www.ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:en:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:en:HTML
http://www.ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_10_en.pdf
http://www.ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_10_en.pdf
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COMÉRCIO ELECTRÓNICO
Comércio electrónico é um termo usado para referir 

a venda de quaisquer bens ou serviços através da 
internet, de bilhetes de avião a mobiliário de jardim, 
assinaturas de jornais, aplicações para smartphones 
ou música. A política da UE em matéria de comércio 
electrónico dirige-se também, de forma mais ampla, a 
qualquer serviço comercial que uma empresa ofereça, 
como contas de e-mail gratuitas, motores de busca, 
serviços de chamadas através da internet, serviços 
de notícias ou redes sociais. Estes serviços são muitas 
vezes financiados por receitas de publicidade.

A Comissão está ativamente empenhada em melhorar 
as compras on-line e em reforçar a confiança do consu-
midor. No ano 2000, foi adotada uma diretiva sobre o 
comércio electrónico39 que contem regras que facilitam 
a oferta de serviços em linha na UE e assegura, no 
interesse da defesa do consumidor, que esses serviços 
cumprem determinados requisitos.

Em 2012, a Comissão lançou um Plano de Ação com 
vista a esclarecer como certas disposições da diretiva 
sobre o comércio electrónico devem ser interpretadas 
e a superar os problemas existentes. Por exemplo, a 
Comissão pretende: continuar a desenvolver o mercado 
de pagamentos por cartão, através da internet ou 
telefones móveis; proteger os consumidores contra 
os abusos na internet; ajudar os consumidores que 
tenham problemas com transações em linha; assegurar 
a proteção adequada dos pacientes que comprem 
remédios em linha através da aplicação da diretiva 
relativa aos medicamentos contrafeitos.

DIREITOS DOS PASSAGEIROS
A União Europeia tem um papel importante a desem-

penhar na promoção da igualdade de oportunidades em 
todos os setores da sociedade, incluindo os transportes 
públicos. Os passageiros têm certos direitos quando se 
trata de informações sobre a sua viagem, reserva, preço 
do bilhete, danos na bagagem ou em caso de acidentes, 
atrasos e cancelamentos, recusas de embarque ou 
problemas com férias organizadas. 

Existe legislação específica para assegurar que 
os passageiros com mobilidade reduzida têm acesso 
às instalações necessárias e não lhes é injustamente 
recusado embarque no transporte aéreo, ferroviário, 
marítimo ou rodoviário. Pessoas com mobilidade 

39  2000/31/EC: www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32000L0031:EN:NOT 

reduzida não são apenas as pessoas com deficiência mas 
também aquelas que possam necessitar de assistência 
devido à sua idade, à diminuição de faculdades psíquicas 
ou ao seu estado de saúde.

Na realidade, para proteger efetivamente os passa-
geiros e permitir uma viagem sem sobressaltos, os 
direitos dos passageiros devem andar de mãos dadas 
com os requisitos de acessibilidade em edifícios públicos, 
informações, instalações, emissão de bilhetes e serviços 
(veja a secção anterior para obter mais informações 
sobre acessibilidade).

LIGAÇÕES ÚTEIS:
• Guia rápido da diretiva sobre serviços:  

www.ec.europa.eu/internal_market/services/
services-dir/guides_en.htm

• Grupo dos utilizadores dos serviços financeiros 
(GUSF):  
www.ec.europa.eu/internal_market/
finservices-retail/fsug/index_en.htm

• Informação para consumidores:  
www.ec.europa.eu/consumers/citizen/
index_en.htm

• Educação do consumidor em linha:  
www.dolceta.eu

• Rede dos centros europeus de consumidores:  
www.ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

 

A AGE é regularmente consultada 
pela Comissão Europeia sobre 
as necessidades das pessoas mais velhas em 
matéria de transportes públicos. Por exemplo, 
AGE participa do Grupo Consultivo dos Direitos 
dos Passageiros dos Transportes Aéreos que 
consulta os diferentes interessados sobre a 
execução do regulamento relativo aos direitos 
das pessoas com deficiência e das pessoas 
com mobilidade reduzida no transporte aéreo.

http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:EN:NOT
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:EN:NOT
http://www.ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/guides_en.htm
http://www.ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/guides_en.htm
http://www.ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/fsug/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/fsug/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/consumers/citizen/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/consumers/citizen/index_en.htm
http://www.dolceta.eu
http://www.ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm
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• Ato para o Mercado único:  
www.ec.europa.eu/internal_market/smact/
index_en.htm

• Quadro para o comércio electrónico:  
www.ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/
docs/communication2012/COM2011_942_en.pdf

• Organização Europeia de Consumidores (BEUC): 
www.beuc.org

•  Direitos dos passageiros sempre à mão:  
www.ec.europa.eu/transport/passenger-rights/pt

http://www.ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/COM2011_942_en.pdf
http://www.ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/COM2011_942_en.pdf
http://www.beuc.org
http://www.ec.europa.eu/transport/passenger-rights/en/index.html
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As principais instituições da UE são o Parlamento 
Europeu (que representa os cidadãos da União Europeia), 
o Conselho Europeu, o Conselho da União Europeia (que 
representa os Estados-Membros) e a Comissão Europeia 
(que representa a UE).

O Parlamento 
Europeu

O Parlamento Europeu é a instituição que representa 
os cidadãos da UE. Ele desempenha um papel ativo na 
elaboração da legislação que tem um impacto na vida 
quotidiana dos cidadãos: por exemplo, na proteção do 
meio ambiente, direitos dos consumidores, igualdade de 
oportunidades, transportes, bem como a livre circulação 
de trabalhadores, capitais, bens e serviços. O Parlamento 
dispõe igualmente de competências para, juntamente com 
o Conselho, aprovar o orçamento anual da União Europeia.

O Parlamento Europeu é eleito por sufrágio universal a 
cada cinco anos. Os Presidentes do Parlamento Europeu, 
cumprem um mandato de dois anos e meio, normalmente 
repartidos entre os dois principais partidos políticos. Na 
primeira metade do mandato 2009-2014, o presidente foi 
Jerzy Buzek, membro polaco do Partido Popular Europeu 
(PPE). O líder do grupo socialista Martin Schulz assumiu a 
presidência a partir de janeiro de 2012, função que manterá 
até maio de 2014, quando terão lugar novas eleições.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

É BOM SABER

O número de deputados por país e 
por grupos políticos, bem como a lista de 
deputados de cada Estado-Membro podem ser 
consultados no sítio da internet do Parlamento 
em: www.europarl.europa.eu/meps/en/
search.html

III. As instituições europeias 
e internacionais e os 
processos de tomada  
de decisão

Martin Schulz

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/search.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/search.html
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O Parlamento Europeu tem três funções principais:
Aprovar legislação europeia: juntamente com o 

Conselho, em muitos domínios de intervenção, o PE tem 
competência para aprovar, rejeitar ou alterar a legislação 
proposta pela Comissão Europeia. O facto de o PE ser eleito 
diretamente pelos cidadãos garante a legitimidade demo-
crática da legislação europeia.

Controlo democrático sobre as outras instituições da 
UE, e em particular a Comissão. O Parlamento tem o poder 
de aprovar ou rejeitar a nomeação de comissários e tem o 
direito de censurar a Comissão no seu conjunto.

O poder em matéria orçamental. O Parlamento 
partilha com o Conselho a autoridade sobre o orçamento 
da UE e pode, portanto, influenciar as despesas na União. 
No final do procedimento, o Parlamento aprova ou rejeita 
o orçamento na sua totalidade.

O TRABALHO DO PARLAMENTO EUROPEU
O Parlamento Europeu tem instalações em França 

(Estrasburgo), Bélgica (Bruxelas) e Luxemburgo 
(Secretaria-Geral). Reúne-se oficialmente em sessões 
plenárias e comissões parlamentares. 

Sessões plenárias - todos os eurodeputados participam 
nestas sessões que duram normalmente uma semana e 
se realizam todos os meses em Estrasburgo (às vezes 
também, durante dois dias, em Bruxelas). O Parlamento 
examina a legislação proposta e vota as alterações antes 
de chegar a uma decisão sobre o texto no seu conjunto.

Comissões Parlamentares – são reuniões de pequenos 
grupos de eurodeputados que se especializam em deter-
minadas áreas de intervenção da UE. Elas fazem grande 
parte do trabalho de preparação para os debates e 
votações realizadas mais tarde em plenário. Têm lugar 
em Bruxelas (Bélgica).

As comissões parlamentares mais relevantes no que diz 
respeito aos mais velhos são:

• Emprego e Assuntos Sociais (EMPL)

• Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar (ENVI)

• Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos (LIBE)

• Direitos do Homem (DROI)

• Assuntos Económicos e Monetários (ECON)

• Direitos da Mulher e Igualdade dos Géneros (FEMM)

• Crise Financeira, Económica e Social (CRIS, comissão 
especial)

• Cultura e Educação (CULT)

• Mercado Interno e Proteção dos Consumidores (IMCO)

• Indústria, Investigação e Energia (ITRE)

• Transportes e Turismo (TRAN)

• Desenvolvimento Regional (REGI)

• Orçamentos (BU)

The European Parliament in Brussels The European Parliament in Strasbourg
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Os eurodeputados também se reúnem em grupos 
informais, voluntários e inter-partidários conhecidos como 
intergrupos para discutir questões de interesse comum. 
Estes grupos podem constituir um meio importante de 
sensibilização para questões de particular preocupação. É 
importante que as ONGs estabeleçam bons contatos com 
os intergrupos que partilham as suas preocupações.

É BOM SABER

A maioria das sessões plenárias e das 
reuniões das comissões pode ser seguida 
através do canal de televisão do PE na 
internet, em todas as línguas da UE: www.
europarltv.europa.eu/en/home.aspx

ENVOLVA-SE

As organizações de cidadãos como 
a AGE são regularmente consultadas 
por eurodeputados e comissões do PE e 
podem sugerir alterações aos textos do 
Parlamento Europeu. Este é um processo 
muito direto e eficiente de diálogo civil e que 
permite às pessoas mais velhas influenciar as 
políticas e iniciativas da UE através dos seus 
eurodeputados eleitos.

Criado em 1982, o intergrupo sobre o envelhecimento 
e a solidariedade entre gerações é o mais antigo inter-
grupo no Parlamento. O intergrupo tem trabalhado desde 
então para tornar visíveis as questões do envelhecimento 
e tomar as medidas adequadas em nome das pessoas mais 
velhas.

Hoje, o intergrupo sobre o envelhecimento e solidarie-
dade intergeracional reúne cerca de 40 eurodeputados de 
diferentes grupos políticos. A lista completa está dispo-
nível no site AGE em Instituições Europeias / Parlamento 
Europeu.

O intergrupo é co-presidido por Heinz Becker (PPE, AU), 
Milan Cabrnoch (ECR, CZ), Kinga Göncz (S&D, HU), Cristina 
Gutierrez-Cortines (EPP, ES), Jean Lambert (Greens, UK), 
Kartika Liotard (GUE/NGL, NL), Claude Moraes (S&D, UK), 
Lambert van Nistelrooij (EPP, NL)

O intergrupo sobre o Envelhecimento é um importante 
veículo de sensibilização para questões de interesse direto 
para os mais velhos dentro do Parlamento Europeu. Por 
exemplo, por ocasião do primeiro Dia Mundial de Combate 
à Violência Contra o Idoso, a 15 de junho de 2006, o inter-
grupo organizou um seminário de sensibilização para o 
problema dos maus-tratos a idosos. Isso ajudou a trazer 
esta questão para agenda da UE e influenciou a Comissão 
a apresentar uma comunicação e organizar conferências 
europeias em 2008 e 2011 sobre os maus-tratos a idosos 
e sobre as normas de qualidade da UE para serviços 
prestação de cuidados a pessoas idosas (ver Parte II).

Ágora dos Cidadãos: a Ágora dos Cidadãos visa reforçar 
o diálogo entre o Parlamento Europeu e a sociedade civil. 
Permite discutir com os cidadãos as questões na agenda 
do Parlamento Europeu.

A primeira Ágora discutiu o futuro da Europa (nov. 
2007). A segunda realizou-se em junho de 2008 e abordou 
a mudança climática. A terceira debruçou-se sobre a crise 
económica e financeira e as novas formas de pobreza (27 
e 28 de janeiro de 2011). A AGE foi uma das organizações 
que participou ativamente neste evento.

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00c9d93c87/Intergroups.html
http://www.europarltv.europa.eu/en/home.aspx
http://www.europarltv.europa.eu/en/home.aspx
http://www.age-platform.eu/en/age-and-the-eu-institutions/european-parliament/intergroup-on-ageing-and-intergenerational-solidarity
http://www.age-platform.eu/en/age-and-the-eu-institutions/european-parliament/intergroup-on-ageing-and-intergenerational-solidarity
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AS PRÓXIMAS ELEIÇÕES PARA 
O PARLAMENTO EUROPEU

As próximas eleições para o Parlamento Europeu terão 
lugar a 25 de maio de 2014. Dado o papel e influência refor-
çados do Parlamento Europeu, introduzidos pelo Tratado 
de Lisboa, é ainda mais importante que os cidadãos 
mais velhos se envolvam ativamente nestas eleições 
para garantir que o próximo Parlamento vai estar ciente 
das suas necessidades e vai propor medidas europeias 
para responder às suas preocupações. 

Antes das próximas eleições, os grupos políticos 
europeus preparam manifestos que contêm as opiniões 
dos seus membros acerca dos principais desafios que a UE 
enfrenta e sobre as medidas que devem ser tomadas pela 
UE para os resolver.

Os partidos políticos nacionais preparam também 
manifestos para as eleições do Parlamento Europeu que 
apresentam os programas dos eurodeputados que se 
candidatam pelo seu país.

ENVOLVA-SE

As organizações de pessoas mais 
velhas devem envolver-se na 
preparação desses manifestos para tentar 
garantir que os seus eurodeputados eleitos 
vão responder às suas necessidades e 
expectativas e irão propor medidas europeias 
que vão ao seu encontro. Os grupos de 
cidadãos podem contactar os seus candidatos 
separadamente ou através da organização de 
workshops onde os candidatos de diferentes 
partidos podem apresentar o seu programa 
e responder a questões colocadas pelos 
cidadãos mais velhos. O propósito desta 
brochura é ajudar os cidadãos mais velhos a 
entender como funciona a UE e o que pode 
ser feito a nível europeu, a fim de facilitar 
uma discussão útil com os candidatos a 
eurodeputados.

LIGAÇÕES E RECURSOS ÚTEIS
• Sítio do Parlamento Europeu:  

http://www.europarl.europa.eu/

• Sobre a Ágora dos cidadãos:  
www.europarl.europa.eu/aboutparliament/
en/00567de5f7/Agora.html

• Gabinetes de Informação do PE:  
www.europarl.europa.eu/aboutparliament/
en/0093fa514d/Parliament-near-you.html

• Centro de visitantes do PE:  
www.europarl.europa.eu/visiting/en/parlamentarium.
html

É BOM SABER

O Parlamento Europeu tem um Gabinete 
de Informação em cada Estado-Membro. 
Informação em cada Estado-Membro. O seu 
papel é o de informar o público sobre os 
assuntos da UE e sobre o papel do Parlamento 
Europeu, bem como incentivar as pessoas a 
votar nas eleições europeias.

Os cidadãos podem também visitar o Centro 
de Visitantes do Parlamento Europeu, em 
Bruxelas. Exposições multimédia, dinâmicas 
e interativas transportam os visitantes pelo 
percurso da integração europeia e o impacto 
que ela tem no seu dia-a-dia. O Centro oferece 
visitas em todas as 23 línguas oficiais da União 
Europeia e a entrada é livre. As instalações 
foram concebidas por forma a ser totalmente 
acessíveis aos visitantes com necessidades 
especiais.

http://www.europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00567de5f7/Agora.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00567de5f7/Agora.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0093fa514d/Parliament-near-you.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0093fa514d/Parliament-near-you.html
http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/parlamentarium.html
http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/parlamentarium.html
http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/parlamentarium.html
http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/parlamentarium.html


Chapter 3 I As instituições europeias e internacionais, e os processos de tomada de decisão I 63

O Conselho Europeu

O Conselho Europeu foi criado em 1974 com o propósito 
de estabelecer um fórum informal de discussão entre os 
Chefes de Estado ou de Governo. Transformou-se rapi-
damente num organismo que fixava objetivos para a 
União e definia o rumo para a sua realização, em todos os 
campos de atuação da UE. O Conselho adquiriu um estatuto 
formal no Tratado de Maastricht, de 1992, que definiu 
ser sua função impulsionar e estabelecer as orientações 
políticas gerais para o desenvolvimento da União. A 1 de 
dezembro de 2009, com a entrada em vigor do Tratado 
de Lisboa, tornou-se uma das sete instituições da União 
Europeia. O seu primeiro presidente Herman Van Rompuy, 
ex-primeiro-ministro belga, foi nomeado em dezembro de 
2009 para um mandato de dois anos e meio que acaba de 
ser renovado até final de 2014. Um novo presidente terá 
então de ser nomeado através de uma votação por maioria 
qualificada do Conselho Europeu.

O PAPEL DO CONSELHO EUROPEU
O Conselho Europeu é composto pelos Chefes de Estado 

ou de Governo dos Estados-Membros, juntamente com o 
seu Presidente e com o Presidente da Comissão. O Alto 
Representante da União para os Negócios Estrangeiros 
e a Política de Segurança participa igualmente nos seus 
trabalhos.

O papel do Conselho Europeu é definir a direção política 
geral e as prioridades da União Europeia. O Conselho não 
exerce qualquer função legislativa.

O TRABALHO DO CONSELHO EUROPEU
O Conselho Europeu reúne-se pelo menos duas vezes 

por ano, geralmente na sede do Conselho da União 
Europeia no edifício Justus Lipsius, em Bruxelas. Desde do 
início de 2012, o Conselho Europeu tem-se reunido com 
mais frequência para discutir e chegar a acordo sobre a 
ação da UE em resposta à crise.

LIGAÇÕES E RECURSOS ÚTEIS
• Sítio do Conselho Europeu:  

www.european-council.europa.eu/
home-page?lang=pt 

É BOM SABER

As reuniões do Conselho Europeu podem 
ser acompanhadas em tempo real e em todas 
as línguas no seu sítio da internet1.
1 www.european-council.europa.eu/council-meetings/

video-streaming-archives?lang=pt

First President Herman Van Rompuy

http://www.european-council.europa.eu/home-page?lang=pt
http://www.european-council.europa.eu/home-page?lang=pt
http://www.european-council.europa.eu/council-meetings/video-streaming-archives?lang=en
http://www.european-council.europa.eu/council-meetings/video-streaming-archives?lang=pt
http://www.european-council.europa.eu/council-meetings/video-streaming-archives?lang=pt
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O Conselho da União 
Europeia

O Conselho da União Europeia (muitas vezes apenas 
referido por Conselho) é composto por um representante 
de cada governo nacional, a nível ministerial e é a insti-
tuição da UE que representa os Estados-Membros. No 
Conselho, cada ministro tem competência para vincular 
o seu governo e é politicamente responsável perante o 
Parlamento nacional, o que garante a legitimidade demo-
crática das decisões do Conselho.

O PAPEL DO CONSELHO
O Conselho é o principal órgão de decisão da UE e, 

em conjunto com o Parlamento, tem o poder de aprovar, 
alterar ou rejeitar diplomas legais (poder legislativo), que 
são iniciados pela Comissão Europeia.

Grande parte das decisões do Conselho são tomadas 
por maioria qualificada (um sistema de votação ponderado 
com base na população dos Estados-Membros). No 
entanto, é necessária unanimidade em determinadas áreas 
como a fiscalidade e a defesa.

ENVOLVA-SE

No Tratado de Lisboa, as políticas 
de não discriminação ainda são 
consideradas uma “zona sensível” e, por 
isso, exige-se unanimidade. Isso faz com que 
a pressão a nível nacional seja ainda mais 
importante uma vez que um governo relutante 
pode bloquear toda a nova legislação em 
matéria de não discriminação a nível da UE.

É BOM SABER

Cada Estado-Membro tem um número 
fixo de votos, relacionado (embora não 
proporcional) com a população do seu país:

O TRABALHO DO CONSELHO
Em termos jurídicos, o Conselho é uma única entidade 

mas, na prática, trabalha em dez “configurações”. 
Dependendo da configuração (domínio de intervenção), 
o Conselho reúne-se várias vezes por ano ou uma vez por 
mês. Em cada configuração participam os ministros compe-
tentes de cada Estado-Membro que sejam responsáveis 
pela política em questão. Por exemplo, o Conselho sobre 
o Emprego, Política Social, Saúde e Consumidores (EPSCO) 
é composto por ministros do emprego, da proteção social, 
de defesa do consumidor, da saúde e da igualdade de 
oportunidades. Reúnem-se cerca de quatro vezes por ano.

A Presidência do Conselho é objecto de rotação de seis 
em seis meses entre os Estados-Membros da UE. O papel 
da Presidência do Conselho é determinar o programa de 
trabalho, presidir às reuniões, definir as agendas e facilitar 
o diálogo, tanto nas reuniões do Conselho, como nas 
reuniões com outras instituições da UE.

Por forma a assegurar a continuidade no seu trabalho, o 
Conselho funciona com base num programa comum de 18 
meses estabelecido por trios de presidências sucessivas.
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PRÓXIMOS TRIOS DE CONSELHOS
• 1 de janeiro de 2013 a 30 de junho de 2014: Irlanda – 

Lituânia – Grécia

• 1 de julho a 31 de dezembro de 2015: Itália - Letónia 
- Luxemburgo

• 1 de janeiro de 2016 a 30 de junho de 2017: Países 
Baixos – Eslováquia – Malta

Todo o trabalho do Conselho é preparado ou coorde-
nado pelo Comité de Representantes Permanentes 
(COREPER), composto pelos representantes permanentes 
dos Estados-Membros que trabalham em Bruxelas e pelos 
seus assistentes. O trabalho desta Comissão é ele próprio 
preparado por mais de 150 comités e grupos de trabalho 
formados por representantes dos Estados-Membros. Por 
exemplo, o Comité de Proteção Social (CPS) e o Comité 
do Emprego (COEM) preparam o trabalho do Conselho.

O COMITÉ DE PROTEÇÃO SOCIAL (CPS)
O Comité de Proteção Social é um comité previsto no 

Tratado, com carácter consultivo, e que visa promover 
a cooperação entre os Estados-Membros e a Comissão 
Europeia no âmbito do Método Aberto de Coordenação em 
matéria de inclusão social, cuidados de saúde e cuidados 
continuados, bem como pensões (ver Parte II, secção sobre 
inclusão social). Em particular, o Comité desempenha um 
papel central na preparação do debate no Conselho sobre 
o relatório anual conjunto sobre proteção e inclusão social. 
A CPS prepara também relatórios, formula pareceres e 
desempenha outras atividades no âmbito das suas atri-
buições, a pedido do Conselho ou da Comissão e ainda por 
iniciativa própria. 

 

A AGE faz pressão junto das 
futuras Presidências da UE para 
assegurar que as preocupações das pessoas 
mais velhas são tidas em consideração. Em 
estreita colaboração com os seus membros no 
país da Presidência, a AGE sugere temas para 
eventos e iniciativas da Presidência.

Os membros deste comité são altos representantes dos 
Estados-Membros. Diferentes grupos de trabalho foram 
constituídos, tais como o grupo de trabalho sobre a idade, 
presidido pela Suécia. A AGE é regularmente consultada e 
convidada para as reuniões deste grupo de trabalho.

O Comité de Proteção Social (CPS) adoptou um quadro 
voluntário europeu de qualidade dos serviços sociais. 
Trata-se de um conjunto de orientações sobre como esta-
belecer, acompanhar e avaliar os padrões de qualidade 
para os serviços sociais de interesse geral (SSIG), que tem 
como objetivo desenvolver um entendimento comum 
sobre a qualidade dos serviços sociais na UE. Este quadro 
é uma referência para que as autoridades públicas possam 
melhorar a qualidade desses serviços. É voluntário e sufi-
cientemente flexível para ser aplicado e adaptado nos 
Estados-Membros - a nível nacional, regional e local - e a 
uma variedade de serviços sociais.

LIGAÇÕES E RECURSOS ÚTEIS
• Sítio do Conselho:  

www.consilium.europa.eu/council?lang=pt 

• Comité de Proteção Social:  
www.ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=en&catId=758 

• Quadro voluntário europeu de qualidade  
dos serviços sociais:  
www.ec.europa.eu/social/
BlobServlet?docId=6140&langId=en 

 

Em conjunto com outras ONGs 
sociais, a AGE foi consultada 
pelo CPS para a elaboração de um quadro 
voluntário europeu de qualidade para os 
Serviços Sociais e poderá transmitir os pontos 
de vista dos seus membros.

http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=46&policyArea=0&subCategory=0&country=0&year=0&advSearchKey=&mode=advancedSubmit&langId=en
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=46&policyArea=0&subCategory=0&country=0&year=0&advSearchKey=&mode=advancedSubmit&langId=en
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=758
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=758
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6140&langId=en
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6140&langId=en


66 I Cidadãos Seniores Ativos pela Europa: Um guia para a União Europeia

A Comissão Europeia

A Comissão Europeia está sediada em Bruxelas, mas 
tem também escritórios no Luxemburgo e representações 
em todos os Estados-Membros da UE. O termo “Comissão” 
é usado tanto para referir a instituição como o Colégio 
de Comissários. O colégio de Comissários, incluindo o 
Presidente e Vice-Presidentes, reúne-se todas as quartas-
feiras, em Bruxelas. O trabalho dos Comissários é assistido 
por gabinetes, que lhes dão aconselhamento político.

O Presidente da Comissão é nomeado pelo Conselho 
Europeu nomeação esta que deve ser aprovada pelo 
Parlamento Europeu. Em junho de 2009 José Manuel Durão 
Barroso foi nomeado para outro mandato de cinco anos 
e sua nomeação foi aprovada pelo Parlamento Europeu 
em setembro de 2009, após um longo debate e uma 
votação. No total, participaram na votação secreta 718 
eurodeputados, sendo que 382 votaram favoravelmente, 
219 contra e 117 abstiveram-se. Têm lugar há vários anos 
discussões sobre a falta de transparência do processo 
de nomeação no qual os Chefes de Estado e de Governo 
decidem em segredo quem vai ser o próximo Presidente 
da Comissão. Muitos cidadãos e organizações da sociedade 
civil gostariam que o presidente fosse eleito por sufrágio 
universal e direto para que esta posição chave pudesse ter 
plena legitimidade democrática.

O Alto Representante para os Negócios Estrangeiros 
e a Política de Segurança também é Vice-Presidente da 
Comissão. Catherine Ashton (Reino Unido) é a primeira Alta 
Representante para os Negócios Estrangeiros.

Os Comissários são nomeados pelos Estados-Membros 
por um período de 5 anos. Cada Estado-Membro nomeia 
um comissário mas é o Presidente da Comissão que decide 
quais as pastas por que cada comissário será responsável.

É BOM SABER

A lista completa de comissários está 
disponível em: http://www.ec.europa.eu/
commission_2010-2014/index_en.htm

A lista seguinte dá uma visão geral de quem lida 
com os processos mais relevantes para as pessoas mais 
velhas:

• José Manuel Barroso (Portugal): Presidente, lida 
com a Europa 2020

• Viviane Reding (Luxemburgo): Vice-Presidente, 
responsável pela Justiça, Direitos Fundamentais e 
Cidadania, lida com a Carta Europeia dos Direitos 
Fundamentais, os direitos dos cidadãos, a legislação 
da UE em matéria de não discriminação, igualdade de 
género, proteção de consumidores vulneráveis, maus-
tratos a idosos, etc.

• Siim Kallas (Estónia): Vice-Presidente responsável 
pelos transportes, lida com a estratégia da UE a 
segurança rodoviária, acessibilidade dos transportes 
públicos, direitos dos passageiros, etc.

• Neelie Kroes (Países Baixos): Vice-Presidente 
responsável pela Agenda Digital, lida com a inclusão 
digital dos mais velhos, acessibilidade das novas 
tecnologias, a investigação sobre as TIC e envelhe-
cimento, etc.

• Michel Barnier (França): Comissário responsável 
pelo Mercado Interno e Serviços, lida com mercado 
único para os cuidados continuados e regulação dos 
serviços financeiros

• Johannes Hahn (Áustria): Comissária para a Política 
Regional, lida com a integração do envelhecimento 
em políticas regionais

• Androulla Vassiliou (Chipre): Comissário para a 
Educação, Cultura, Multilinguismo e Juventude, lida 
com a aprendizagem ao longo da vida, o voluntariado 
sénior e multiculturalismo

• Olli Rehn (Finlândia): Comissário para os Assuntos 
Económicos e Monetários, lida com o impacto do 
envelhecimento sobre as finanças públicas

http://www.ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_en.htm
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• László Andor (Hungria): Comissário para o Emprego, 
Assuntos Sociais e Inclusão, lida com as questões de 
emprego dos trabalhadores mais velhos, proteção 
social, inclusão social e luta contra a pobreza, 
qualidade dos cuidados continuados e luta contra 
maus-tratos a idosos nos serviços de saúde, etc.

• Máire Geoghegan-Quinn (Irlanda): Comissário para 
a Investigação, Inovação e Ciência, lida com a inves-
tigação sobre envelhecimento

• Tonio Borg (Malta): Comissário para a Saúde e Defesa 
do Consumidor, lida com o envelhecimento saudável, 
a Estratégia Europeia de Alzheimer, o Pacto da UE 
sobre saúde mental das pessoas mais velhas, o pacote 
farmacêutico e os direitos dos consumidores.

O PAPEL DA COMISSÃO EUROPEIA
A Comissão Europeia representa e defende os inte-

resses comuns de todos os cidadãos da União Europeia. 
Atua como executivo da União Europeia. É responsável 
por propor legislação (direito de iniciativa), pela imple-
mentação de decisões, pela defesa dos tratados da União 
(guardiã dos tratados), pela gestão do orçamento da UE, 
pelos programas e pelo dia-a-dia da União Europeia.

O TRABALHO DA COMISSÃO EUROPEIA
Apesar de os Comissários serem reconhecidos como 

o ‘rosto’ da Comissão, o trabalho quotidiano da Comissão 
é realizado pelas Direções-Gerais (DG), que também 
lidam com a preparação mais técnica dos dossiês. Cada 
DG é responsável por uma área política específica, à 
semelhança dos ministérios nacionais e tem as suas 
próprias estruturas de pessoal, chefiadas por um Diretor-
Geral que responde diretamente a um dos Comissários 
responsáveis politicamente por esta área.

Em paralelo com as DGs, a Comissão está também 
dividida em vários serviços, que tratam de questões 
administrativas mais gerais ou têm competências espe-
cíficas, por exemplo, o combate à fraude ou a elaboração 
de estatísticas.

O trabalho da Comissão deve ser fundado no interesse 
europeu e deve respeitar os princípios da subsidia-
riedade e da proporcionalidade. Isto significa que a 
Comissão deve legislar apenas quando a ação é mais 
eficaz a nível da UE e não deve exceder o estritamente 
necessário para atingir os objetivos dos tratados. Se é 
mais eficiente agir a nível nacional, regional ou local, a 
Comissão deve abster-se de legislar.

PROCEDIMENTOS DE CONSULTA 
Um vez que a vocação da Comissão é trabalhar para 

o bem da UE no seu conjunto, e não favorecer, em parti-
cular, qualquer país ou grupo de interesse, ela consulta 
amplamente todas as partes potencialmente afetadas 
pelo ato legislativo previsto, de modo a garantir que 
todas elas têm a oportunidade de contribuir para a 
sua preparação. Em geral, uma avaliação do impacto 
económico, social e ambiental de um determinado ato 
legislativo é publicada ao mesmo tempo que a própria 
proposta.

Um procedimento típico de elaboração de uma 
proposta legislativa europeia na Comissão segue várias 
etapas:

• a decisão política é iniciada pelo Comissário compe-
tente (responsável pela área em questão). Um projeto 
de proposta terá de ser elaborado pela DG em causa.

• para o efeito, os membros da equipa da DG em causa 
receberão instruções das suas chefias. Em primeiro 
lugar, farão amplas consultas junto de peritos, agentes 
económicos, organizações, associações e ministérios. 
Isso pode ser feito através da publicação de um Livro 
Verde, que serve como um documento de consulta 
pedindo comentários, reações e debate dentro de um 
determinado período de tempo.

• a equipa elabora um Livro Branco (projeto de proposta 
legislativa) com base no resultado desta consulta após 
a aprovação do Comissário responsável.

• a proposta é discutida (e alterada) com todos os 
departamentos e gabinetes da Comissão relevantes

• a proposta é então colocada na agenda de uma 
reunião do Colégio de Comissários, onde é apre-
sentada e defendida pelo Comissário responsável. 
Dentro da Comissão, é necessária uma votação por 
maioria simples para que a proposta seja adotada e 
enviada ao Conselho e ao Parlamento para apreciação 
e eventual decisão.
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Além disso, a Comissão Europeia criou vários grupos 
consultivos com intervenientes externos para participar 
nos trabalhos. Estes grupos reúnem-se várias vezes por 
ano e contribuem com a sua experiência para ajudar 
a Comissão a preparar as suas comunicações e outras 
iniciativas.

É BOM SABER

Embora o Parlamento Europeu e o 
Conselho tenham a palavra final sobre a 
eventual legislação, a importância de fazer 
pressão junto daqueles que estão a preparar a 
proposta dentro Comissão Europeia não pode 
ser sublinhada em demasia. Uma vez que a 
proposta é enviada para o Conselho e para 
o Parlamento Europeu, é de facto mais difícil 
acrescentar aspectos que não foram incluídos 
no projeto original, uma vez que os governos e 
os deputados tendem, regra geral, a limitar as 
propostas da Comissão, ao invés de as ampliar. 

Porque a Comissão defende o interesse 
comum europeu, esta pressão é realizada 
de forma mais eficaz a nível europeu. Este é 
um dos o principais papéis da AGE e o nosso 
contributo é moldado pelas opiniões dos 
nossos membros.

PROCESSOS POR INFRAÇÃO
Cada Estado-Membro é responsável pela aplicação do 

direito comunitário (adoção de medidas antes de determi-
nado prazo, a conformidade e a correta aplicação) dentro 
do seu próprio ordenamento jurídico. Como “guardiã dos 
tratados”, a Comissão é responsável por garantir que o 
direito comunitário é aplicado corretamente e tem o poder 
de iniciar processos de infração contra os Estados-Membros 
que não o façam e, se necessário, pode remeter o caso 
para o Tribunal de Justiça da União Europeia. A Comissão 
toma todas as medidas que considere adequadas em 
resposta a qualquer uma queixa ou indícios de infrações 
que ela própria detete. 

 

A AGE participa nos seguintes 
grupos consultivos para promover os 
interesses dos mais velhos e influenciar as 
políticas da UE:

• Fórum de Saúde da UE

• Fórum das Pensões

• Parceria europeia de inovação no domínio do 
envelhecimento ativo e saudável

• Grupo de utilizadores dos serviços financeiros

• Grupo de peritos em saúde em linha (e-Saúde) 
(a partir de 2012)

• Diálogo sobre seguros

• Grupo diretor sobre “Sensibilização nas áreas 
de não discriminação e igualdade destinada a 
organizações da sociedade civil”

• Grupo diretor para o projeto “Apoio às inicia-
tivas voluntárias que promovam a gestão da 
diversidade no local de trabalho em toda a UE”
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LIGAÇÕES E RECURSOS ÚTEIS
• Sítio da Comissão Europeia:  

www.ec.europa.eu/index_en.htm 

• Lista de Direções Gerais (DGs):  
www.ec.europa.eu/about/ds_en.htm

É BOM SABER

Qualquer pessoa pode apresentar uma 
queixa à Comissão contra um Estado-Membro 
por qualquer medida (lei, regulamento ou ato 
administrativo) ou prática imputável a um 
Estado-Membro que considere incompatível 
com uma disposição ou um princípio de direito 
comunitário. Não tem que demonstrar um 
interesse em agir, nem provar que é principal 
e diretamente afetado pela infração. Para ser 
admissível, uma queixa tem de se relacionar 
com uma infração ao direito comunitário por 
um Estado-Membro, não pode dizer respeito 
a uma disputa particular. Mais informações 
sobre como apresentar uma queixa estão 
disponíveis em todas as línguas da UE no sítio 
da internet da Comissão 1.
1 www.ec.europa.eu/eu_law/your_rights/

your_rights_pt.htm

Órgãos consultivos  
da UE

COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU

O Comité económico e 
social europeu (CESE) 
foi criado em 1957 
com o objetivo de ser 
um órgão consultivo 
formado por indiví-

duos nomeados que representam grupos de interesse 
económico e social. O CESE tem 353 membros – sendo que 
o número de representantes de cada país da UE reflete 
aproximadamente a dimensão da sua população. Os 
membros são empregadores, sindicatos e vários agentes 
económicos e sociais (por exemplo agricultores e consu-
midores), que são nomeados pelos governos dos vários 
países da UE, mas trabalham com plena independência 
política. São nomeados por quatro anos e o seu mandato 
pode ser renovado.

O Comité reúne em Assembleia Plenária e os seus 
debates são preparados por seis subcomités conhecidos 
por ‘secções’, cada uma lidando com áreas políticas 
específicas:

• Agricultura, desenvolvimento rural e ambiente (NAT)

• União económica e monetária e coesão económica e 
social (ECO)

• Emprego, Assuntos Sociais e Cidadania (SOC)

• Relações externas (REX)

• Mercado único, produção e consumo (INT)

• Transportes, Energia, Infraestruturas e Sociedade da 
Informação (TEN)
O CESE tem três funções principais:

• aconselhar o Conselho, a Comissão e o Parlamento 
Europeu, a seu pedido ou por iniciativa própria;

• incentivar a sociedade civil a envolver-se mais na elabo-
ração das políticas da UE;

• reforçar o papel da sociedade civil nos países não perten-
centes à UE e apoiar a criação de estruturas consultivas.
O CESE tem que ser consultado antes de serem tomadas 

decisões sobre as políticas económicas e sociais. Por 
iniciativa própria, pode também dar opiniões sobre outros 
assuntos que considere relevantes.

http://www.ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/about/ds_en.htm
http://www.ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_pt.htm
http://www.ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_pt.htm
http://www.eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.nat-section
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eco-section
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-section
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.rex-section
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-section
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ten-section
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O Grupo de ligação com as organizações e redes 
europeias da sociedade civil foi criado em 2004 para 
garantir a interação do CESE com as organizações e 
redes europeias da sociedade civil. Foi concebido para 
ser ao mesmo tempo um organismo de ligação e de uma 
estrutura para o diálogo político com essas organizações e 
redes. Atualmente, o grupo é constituído por 15 membros 
do CESE e por 20 representantes dos principais setores da 
sociedade civil europeia.

COMITÉ DAS REGIÕES
O Comité das Regiões (CR) foi criado em 1994 como um 

órgão consultivo composto por representantes nomeados 
pertencentes a autoridades regionais e locais para garantir 
que as identidades e interesses regionais e locais são 
respeitados dentro da UE. O CR tem 353 membros de 28 
países da UE e o seu trabalho está organizado em seis 
comissões diferentes:

• Coesão Territorial

• Política Económica e Social

• Desenvolvimento Sustentável

• Cultura e Educação

• Assuntos Constitucionais e Governação Europeia

• Relações Externas

 

A AGE é uma das organizações 
que participam nas atividades 
deste grupo de ligação. Sítio da internet: www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group

O Comité das Regiões tem que ser consultado sobre 
questões que digam respeito a políticas locais e regionais, 
tais como a política de emprego, meio ambiente, infraes-
truturas, transportes, educação e saúde. Pode também 
apresentar opiniões sobre qualquer proposta legislativa 
com implicações regionais ou locais importantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA
O Tribunal de Justiça da União 
Europeia (TJUE) visa garantir que 
a legislação da UE é interpretada e 
aplicada uniformemente em toda 
a União.

Um Tribunal de Primeira 
Instância foi criado em 1989 para 

ouvir certos tipos de casos (especialmente aqueles que 
envolvam particulares), a fim de repartir o volume de 
trabalho do “Tribunal”. O Tribunal de Justiça pronuncia-se 
sobre os casos que lhe sejam submetidos.

O Tribunal de Justiça é composto por um juiz de cada 
Estado-Membro e oito advogados-gerais cujo papel é 
apresentar pareceres fundamentados sobre os processos 
submetidos ao Tribunal. Devem fazê-lo publicamente e de 
modo imparcial. Eles são nomeados pelos governos dos 
Estados-Membros, por um período de seis anos.

 

Considerando o papel 
fundamental das autoridades 
regionais e locais na abordagem de questões 
que afetam as pessoas mais velhas, AGE 
trabalha em estreita colaboração com o 
CR através de ações conjuntas (eventos, 
publicações ...).

http://cor.europa.eu/en/Pages/home.aspx
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group
http://curia.europa.eu/
http://curia.europa.eu/


Chapter 3 I As instituições europeias e internacionais, e os processos de tomada de decisão I 71

TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU
O Tribunal de Contas Europeu 
foi criado em 1975. Está 
sediado no Luxemburgo e 
tem como papel verificar se 
os fundos da UE, provenientes 
dos contribuintes, são utili-
zados de acordo com a lei, 

de forma económica e para o fim a que se destinam. A 
sua missão consiste em assegurar que os contribuintes 
retiram o maior benefício possível do seu dinheiro e tem 
o direito de realizar auditorias junto de qualquer pessoa 
ou organização que se ocupe da gestão dos fundos da UE.

O Tribunal é composto por um membro de cada país da 
UE, nomeado pelo Conselho por um período de seis anos 
renovável. Os membros elegem de entre si o Presidente 
por um período de três anos renovável. O atual Presidente, 
Vítor Manuel da Silva Caldeira, de Portugal, foi eleito em 
janeiro de 2008. O seu mandato foi renovado a 12 de 
janeiro de 2011, encontrando-se a cumprir um segundo 
mandato.

PROVEDOR DE JUSTIÇA EUROPEU
O Provedor de Justiça Europeu é 
uma instituição da União Europeia 
criada para investigar queixas sobre 
má administração nas instituições e 
organismos da União Europeia. Tem 
competência para receber e inves-
tigar queixas dos cidadãos da UE, 

empresas e organizações e de qualquer pessoa que resida 
ou tenha a sua sede num país da UE.

 

Os tribunais nacionais de cada 
país da UE são responsáveis por 
garantir que a legislação da UE é corretamente 
aplicada nesse mesmo país. A AGE acompanha 
as decisões relevantes do TJUE e dá-as a 
conhecer aos seus membros em toda a UE 
uma vez que podem ter um impacto sobre 
a forma como os tribunais nacionais tomam 
decisões.

Emily O’Reilly, foi eleita pelo Parlamento Europeu para 
liderar a instituição, em julho de 2013 e iniciou oficialmente 
funções em outubro de 2013.

O Provedor de Justiça pode considerar que há má 
administração se uma instituição não respeitar os direitos 
fundamentais, as normas ou princípios legais ou os prin-
cípios da boa administração, abrangendo, por exemplo, 
irregularidades administrativas, injustiça, discriminação, 
abuso de poder, a falta de resposta, a recusa de informação 
e atrasos desnecessários. Qualquer cidadão ou residente 
na UE, empresa, associação ou outro organismo com 
sede na UE, pode apresentar uma queixa. Não precisa ser 
pessoalmente afetado pela má administração para que 
possa fazê-lo. Por favor, tenha em atenção que o Provedor 
de Justiça Europeu só pode lidar com queixas relativas à 
administração da UE e não com queixas sobre as admi-
nistrações nacionais, regionais ou locais, mesmo quando 
as queixas digam respeito a assuntos da União Europeia.

O Provedor de Justiça procede a investigações após 
uma denúncia ou por sua própria iniciativa. Ele opera de 
forma totalmente independente e imparcial e não solicita 
ou recebe instruções de qualquer governo ou organização.
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LIGAÇÕES E RECURSOS ÚTEIS
• Sobre as instituições e organizações europeias:  

www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/
index_en.htm 

• Comité Económico e Social Europeu:  
www.eesc.europa.eu

• Comité das Regiões:  
www.cor.europa.eu/en/Pages/home.aspx 

• Tribunal de Justiça da União Europeia:  
www.curia.europa.eu 

• Tribunal de Contas Europeu:  
http://www.eca.europa.eu/Pages/Splash.aspx

• Provedor de Justiça Europeu:  
www.ombudsman.europa.eu/home.faces 

É BOM SABER

Se pretender reclamar de má 
administração por parte de uma instituição 
ou órgão da UE deve, em primeiro lugar, 
contactar essa instituição através das vias 
administrativas habituais e procurar que 
corrijam a situação. Se essa abordagem 
falhar, pode queixar-se ao Provedor de Justiça 
Europeu, durante os dois anos seguintes à data 
em que tomou conhecimento do ato de má 
administração. Para mais informações práticas 
sobre como fazer a sua queixa, aceda ao sítio 
do Provedor de Justiça: www.ombudsman.
europa.eu/start.faces

Os processos de 
decisão da UE 

As regras e procedimentos para a tomada de decisões 
na UE estão consagrados nos tratados (ver Parte I e 
Anexos). 

Todas as propostas de nova legislação europeia 
devem basear-se num artigo específico do Tratado, que é 
designado a «base jurídica» da proposta e que determina 
o procedimento legislativo que deve ser seguido. Existem 
três principais procedimentos legislativos da UE:

CO-DECISÃO
É, desde o Tratado de Lisboa, o “processo legisla-

tivo ordinário”. O procedimento de co-decisão requer a 
aprovação oficial, tanto do Parlamento como do Conselho. 
Ambas as instituições estão em pé de igualdade e podem 
propor alterações ao texto. A partir do Tratado de Lisboa, o 
Parlamento Europeu passou a ter um papel a desempenhar 
em quase todos os procedimentos legislativos. Os domínios 
de intervenção abrangidos por este procedimento incluem: 
governação económica, imigração, energia, transportes, 
meio ambiente e defesa do consumidor. A grande maioria 
da legislação comunitária é agora adoptada em conjunto 
pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho.

PROCESSO DE CONSULTA
O Parlamento pode aprovar ou rejeitar uma proposta 

legislativa apresentada pela Comissão. Pode também 
propor alterações cuja introdução a Comissão irá consi-
derar. No entanto, o Conselho não é obrigado a aceitar as 
alterações e sua decisão é definitiva. As áreas políticas 
relevantes para os idosos abrangidas por este procedi-
mento são: a discriminação em razão da idade (e também 
em razão do género, raça ou origem étnica, religião ou 
convicção política, deficiência ou orientação sexual) e as 
políticas económicas e fiscais.

PROCESSO DE APROVAÇÃO
O Parlamento pode aprovar ou rejeitar uma proposta, 

tal como foi apresentada pela Comissão. No entanto, não 
pode fazer alterações à proposta. Este procedimento é o 
menos usado, mas é aplicado a certas áreas consideradas 
muito delicadas e importantes. Os domínios de inter-
venção relevantes para os mais velhos abrangidos por 
este procedimento são: os Fundos Estruturais e o Fundo 
de Coesão e algumas modificações institucionais.

http://www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm
http://www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm
http://www.eesc.europa.eu
http://www.cor.europa.eu/en/Pages/home.aspx
http://www.curia.europa.eu
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces
http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces
http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces
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COOPERAÇÃO REFORÇADA
Cooperação reforçada significa que um grupo de países 

pode agir em conjunto num domínio específico, sem que 
participem necessariamente todos os 28 países. Permite 
que os Estados-Membros continuem de fora se não 
quiserem participar, sem que isso impeça os restantes 
Estados-Membros de agir em conjunto. Exemplos de 
cooperação reforçada incluem a zona Euro e o Acordo de 
Schengen.

É BOM SABER

Um esquema do processo de tomada de 
decisões da UE está disponível em:  
www.ec.europa.eu/codecision/stepbystep/
diagram_en.htm 

ENVOLVA-SE

A importância do Conselho e do 
Parlamento no processo de tomada 
de decisões da UE significa que eles são alvos 
importantes para atividades dos grupos de 
interesses. Uma vez que os membros do 
Conselho representam os Estados-Membros 
e os deputados os eleitores locais, eles são 
muitas vezes abordados de forma mais 
eficiente pelas organizações nacionais e locais.

Outras instituições 
internacionais

Esta secção apresenta uma visão geral das instituições 
internacionais que são relevantes no quadro da União 
Europeia.

CONSELHO DA EUROPA
O Conselho da Europa, 
com sede em Estrasburgo 
(França), abrange agora 
praticamente todo o 
continente europeu, com 

os seus 47 países membros. Fundado a 5 de maio de 1949 
por 10 países, o Conselho da Europa pretende desenvolver 
em toda a Europa princípios comuns e democráticos com 
base na Convenção Europeia dos Direitos Humanos e 
noutros textos de referência sobre a proteção das pessoas. 

O Conselho da Europa não deve ser confundido com o 
Conselho Europeu, que consiste numa reunião periódica 
dos Chefes de Estado dos Estados-Membros da UE para 
planear a política da União.

O Conselho da Europa é muito pró-ativo na proteção 
dos direitos humanos e na promoção de questões sociais, 
muitas das quais com relevância para as pessoas mais 
velhas e que são explicadas abaixo. Por este motivo a AGE 
apresentou um pedido com o objetivo de lhe ser reco-
nhecido o estatuto de consultor do Conselho da Europa 
para fortalecer a nossa participação nos processos que são 
relevantes para as pessoas mais velhas.

É BOM SABER

O Conselho da Europa tem um sítio 
da internet dedicado à distinção entre as 
estruturas da UE e do Conselho da Europa para 
evitar confusão e melhorar o entendimento 
das duas organizações.1

1 www.coe.int/aboutCoe/index.
asp?page=nepasconfondre&l=en

http://www.ec.europa.eu/codecision/stepbystep/diagram_en.htm
http://www.ec.europa.eu/codecision/stepbystep/diagram_en.htm
http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=nepasconfondre&l=en
http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=nepasconfondre&l=en
http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=nepasconfondre&l=en
http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=nepasconfondre&l=en
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A Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH) 
é um tratado pelo qual os Estados-Membros do Conselho 
da Europa se comprometem a respeitar as liberdades e os 
direitos fundamentais. Todos os Estados-Membros da UE 
ratificaram esta Convenção, que é assegurada pelo Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem, em Estrasburgo. Graças 
ao Tratado de Lisboa, a UE vai também tornar-se parte do 
tratado. Os direitos proclamados nesta Convenção, assim 
como a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos 
Humanos são muito relevantes para os mais velhos. A AGE 
publicou uma nota informativa40 em que é feita referência 
às disposições da CEDH, relativamente aos desafios que os 
idosos enfrentam em matéria de direitos humanos. Além 
disso, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos publica 
regularmente fichas41 sobre decisões emblemáticas 
tomadas em diferentes áreas, incluindo questões de saúde 
mental, segurança social, questões éticas no uso de novas 
tecnologias e outras, tudo questões que afetam a vida das 
pessoas mais velhas.

A Carta Social Europeia é um tratado do Conselho da 
Europa, que garante os direitos sociais e económicos. Foi 
adotado em 1961 e revisto em 1996.

O Comité Europeu dos Direitos Sociais decide sobre a 
conformidade da situação nos Estados com a Carta Social 
Europeia. Os direitos fundamentais estabelecidos na Carta 
incluem: habitação, saúde, educação, emprego, proteção 
jurídica e social, liberdade de circulação de pessoas e não 
discriminação. Nos termos de um Protocolo Adicional à 
Carta, os sindicatos nacionais e europeus e as organiza-
ções de empregadores e ONGs internacionais acreditadas 
têm direito a apresentar queixas coletivas de violação da 
Carta ao Comité. Além disso, as ONGs nacionais podem 
apresentar queixas se o Estado em causa tiver feito uma 
declaração nesse sentido. Quando o Comité considere que 
se verifica uma violação da Carta, o Comité de Ministros 
do Conselho da Europa convida o Estado infrator a tomar 
medidas específicas para repor a conformidade com a 
Carta. A jurisprudência do Comité Europeu dos Direitos 
Sociais aborda muitas questões relevantes para os mais 
velhos, tais como pensões, assistência social e acesso a 
serviços básicos.

O Grupo Diretor de Direitos Humanos do Conselho da 
Europa (CDDH, na sigla inglesa) emitiu um mandato a grupo 
de trabalho composto por peritos dos Estados-Membros 
do Conselho da Europa (CDDH-AGE), tendo em vista a 

40  www.age-platform.eu/images/stories/EN/AGE_Briefing_
OlderPeople_Fundamental_Rights_Nov11.pdf 

41  www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/
Information+sheets/Factsheets 

elaboração de um instrumento não vinculativo sobre 
a promoção dos direitos humanos das pessoas mais 
velhas. A AGE e outros peritos representantes de organi-
zações internacionais, da sociedade civil e representantes 
de outros Comités intergovernamentais do Conselho da 
Europa participam no trabalho deste grupo que irá elaborar 
recomendações ou orientações a adotar pelo Comité de 
Ministros do Conselho da Europa, com destaque para 
as questões da não discriminação, autonomia, inclusão 
social, proteção contra a violência e maus-tratos, apoio 
e cuidados.

AS NAÇÕES UNIDAS
Embora muitos dos instru-
mentos das Nações Unidas 
(ONU) atribuam direitos a 
todos os seres humanos e, 
consequentemente, também 
às pessoas mais velhas, as 
Nações Unidas têm vindo a 

trabalhar especificamente, e desde há muito tempo, nas 
questões do envelhecimento: em 1991, a Assembleia 
Geral da ONU adotou os Princípios para os Idosos; em 
2002, o Plano de Ação Internacional de Madrid sobre o 
Envelhecimento (PAIME), um plano de ação global para 
a construção de uma sociedade para todas as idades foi 
acordado e mais tarde foi criado um ponto de contacto 
para facilitar a sua implementação; em 2010 foi criado um 
grupo de trabalho para refletir sobre os direitos humanos 
das pessoas mais velhas e sobre lacunas existentes na 
sua proteção. Conforme é descrito na Parte I, a Convenção 
da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
(UNCRPD), que é obrigatória para a União Europeia, é 
também um documento de referência para as pessoas 
mais velhas.

ENVOLVA-SE

CDDH-AGE: as organizações de 
pessoas mais velhas têm um papel 
importante a desempenhar a nível nacional, 
fazendo a ligação com as autoridades 
responsáveis por este dossiê no seu país, 
explicando questões em jogo e promovendo 
boas práticas para que estas possam ser tidas 
em conta durante o processo de elaboração.

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.echr.coe.int%2FDocuments%2FConvention_ENG.pdf&ei=hNhvUvdTypfQBYmHgbgJ&usg=AFQjCNGQk4wq3OGSUmdbr8416ZvmW4h6Iw&bvm=bv.55123115,d.d2k
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/AGE_Briefing_OlderPeople_Fundamental_Rights_Nov11.pdf
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets
http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/AGE_Briefing_OlderPeople_Fundamental_Rights_Nov11.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/AGE_Briefing_OlderPeople_Fundamental_Rights_Nov11.pdf
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets
http://www.unescap.org/ageing/res/principl.htm
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O Grupo de Trabalho Aberto sobre o Envelhecimento 
(OEWG) está mandatado para analisar o quadro interna-
cional dos direitos humanos das pessoas idosas, identificar 
possíveis lacunas e procurar a melhor forma de as abordar, 
considerando inclusivamente a viabilidade de outros 
instrumentos e medidas da ONU. O OEWG está a explorar 
se há uma necessidade de ação a nível das Nações Unidas 
e considera diferentes opções: um novo instrumento 
vinculativo; um Relator Especial (peritos independentes 
com um mandato para investigar, acompanhar e reco-
mendar soluções para os problemas específicos de direitos 
humanos); uma análise mais aprofundada dos resultados 
da revisão e avaliação do Plano de Ação de Madrid sobre 
o Envelhecimento e um maior destaque/implementação 
mais eficiente dos mecanismos da ONU existentes. A AGE 
participou na terceira sessão do OEWG e numa reunião 
do grupo de peritos das Nações Unidas em 2012, apre-
sentando as opiniões dos cidadãos seniores europeus e 
contrabalançando a perspectiva dos decisores europeus 
neste debate. Através da participação da AGE, a nível das 
Nações Unidas, os desafios que os europeus mais velhos 
enfrentam são levados em conta no trabalho deste grupo.

ENVOLVA-SE

As pessoas mais velhas podem 
envolver-se no trabalho da ONU 
contribuindo para o relatório do seu país sobre 
a implementação da Estratégia Regional do 
Plano de Ação de Madrid1, incentivando os 
seus países a participar no Grupo de Trabalho 
da UNECE sobre o Envelhecimento e no Grupo 
de Trabalho Aberto e informando a AGE sobre 
violações dos direitos humanos no seu país, 
de modo a que estas falhas na proteção 
dos direitos das pessoas idosas possam ser 
levantados nas discussões OEWG e permitam 
construir argumentos que fundamentem novas 
medidas da ONU.

1   http://www.unece.org/fileadmin/DAM/
pau/_docs/ece/2002/ECE_AC23_2002_2_
Rev6_e.pdf

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS)
A OMS trabalha em estreita 
cooperação com a União 
Europeia na promoção da 
saúde e do envelhecimento 
saudável. A Rede Global 
de Cidades e Comunidades 
amigas dos mais velhos 

(GNAFCC, na sigla inglesa) foi criada para promover o 
intercâmbio de experiências e aprendizagem mútua 
entre cidades e comunidades em todo o mundo. Todas 
as cidade ou comunidade empenhadas na criação de 
ambientes urbanos inclusivos e acessíveis para benefício 
da população em envelhecimento são convidadas a parti-
cipar. A GNAFCC ajuda as cidades e comunidades a apoiar o 
envelhecimento ativo e saudável, respondendo melhor às 
necessidades das pessoas mais velhas em oito dimensões: 
áreas edificado, transportes, habitação, participação social, 
respeito e inclusão social, participação cívica e emprego, 
comunicação e apoio à comunidade e serviços de saúde. 
A AGE é um membro institucional da GNAFCC e estamos a 
trabalhar de forma cooperante para promover ambientes 
amigos dos mais velhos a nível europeu. No quadro do 
Ano Europeu 2012 a AGE e os seus parceiros convidam a 
Comissão Europeia a lançar um Pacto de Autarcas da UE 
sobre mudança demográfica que procurará criar o quadro 
político para reunir autoridades locais e regionais em toda 
a UE que queiram encontrar soluções inteligentes e inova-
doras para apoiar o envelhecimento ativo e saudável e 
desenvolver ambientes amigos dos mais velhos.

O Projeto Cidades Saudáveis da Organização Mundial 
de Saúde   é outra iniciativa útil que envolve os governos 
locais no desenvolvimento da saúde através de um 
processo de compromisso político, mudança institu-
cional, criação de capacidades, planeamento baseado em 
parcerias e projetos inovadores. Cerca de 90 cidades são 
membros da Rede Europeia de Cidades Saudáveis   da OMS 
e 30 Redes Nacionais de Cidades Saudáveis   em toda a 
Região Europeia da OMS integram mais de 1400 cidades 
e vilas.

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/_docs/ece/2002/ECE_AC23_2002_2_Rev6_e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/_docs/ece/2002/ECE_AC23_2002_2_Rev6_e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/_docs/ece/2002/ECE_AC23_2002_2_Rev6_e.pdf
http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities_network/en/index.html
http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities_network/en/index.html
http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities_network/en/index.html
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/urban-health/activities/healthy-cities
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/urban-health/activities/healthy-cities
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Na sua nova política europeia para a saúde - Saúde 
2020, o Gabinete Regional Europeu da OMS descreve a 
sua visão, valores, principais orientações e abordagens e 
propõe a trabalhar em seis objetivos:

• trabalhar em conjunto: potenciar a força conjunta 
dos Estados-Membros e do Gabinete Regional para 
promover a saúde e o bem-estar, resolver os fatores 
sociais determinantes da saúde e as desigualdades em 
saúde e chegar a outros setores e parceiros para reforçar 
este esforço.

• criar uma melhor saúde: aumentar ainda mais o número 
de anos em que as pessoas vivem de forma saudável, 
melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem 
com doença crónica, reduzir as desigualdades em saúde 
e lidar com o impacto das alterações demográficas.

• melhorar a governação da saúde: aproveitar as impor-
tantes mudanças sociais de favor da saúde em todas as 
políticas e reforçar a saúde como um motor de mudança 
para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar, 
assegurando que os chefes de governo, deputados, os 
principais intervenientes e decisores ao nível de todas as 
administrações e em todos os setores estão conscientes 
da sua responsabilidade pela saúde e bem-estar e para 
a promoção da saúde, proteção e segurança.

ENVOLVA-SE

Pode incentivar as autoridades 
locais a ser amigas dos mais velhos 
e a participar na rede global de cidades/
comunidades saudáveis  . Pode também 
incentivá-las a apoiar um Pacto Europeu dos 
Autarcas sobre Mudanças Demográficas e 
a aderir a este movimento quando ele for 
lançado. Se quiser ser informado sobre os 
últimos desenvolvimentos a nível da UE, 
registe-se na rede europeia virtual sobre 
ambientes amigos dos mais velhos criado pela 
AGE (ligação disponível na página inicial da 
AGE).

• definir os objetivos estratégicos comuns: apoiar o 
desenvolvimento de políticas e estratégias dos países 
que beneficiam a saúde e o bem-estar como um 
objetivo social, ao nível adequado, proporcionando aos 
interessadas e parceiros mecanismos de envolvimento e 
uma orientação clara do caminho a seguir na luta contra 
as determinantes sociais da saúde e das desigualdades 
em saúde.

• acelerar a partilha de conhecimento e inovação: 
aumentar a base de conhecimento para o desenvolvi-
mento de políticas de saúde e abordar as determinantes 
sociais da saúde, através do reforço da capacidade em 
saúde e da adaptação de profissionais à nova abordagem 
da saúde pública e as necessidades de uma saúde 
centrada nas pessoas numa sociedade multicultural e 
em envelhecimento e fazendo pleno uso das inovações 
tecnológicas e de gestão disponíveis para aumentar o 
impacto e melhorar o atendimento.

• aumentar a participação: habilitar as pessoas da 
região europeia a ser participantes ativos na elabo-
ração da política de saúde através de organizações da 
sociedade civil, para responder aos desafios de saúde 
que enfrentam como indivíduos, aumentando a literacia 
em saúde e assegurando que a sua voz é ouvida nos 
sistemas de saúde centrados nas pessoas.

LIGAÇÕES E RECURSOS ÚTEIS:

Conselho da Europa:

• Sítio da internet:  
www.coe.int/web/coe-portal

• Trabalho do Conselho da Europa em matéria de direitos 
dos mais velhos:  
www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/
other_committees/cddh-age/default_EN.asp?

• Tribunal Europeu dos Direitos do Homem:  
www.echr.coe.int/ECHR/homepage_en 

• Convenção Europeia dos Direitos do Homem:  
http://www.echr.coe.int/
ECHR/EN/Header/Basic+Texts/
The+Convention+and+additional+protocols/
The+European+Convention+on+Human+Rights 

• Carta Social Europeia:  
www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/147724/wd09E_Health2020_111332.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/147724/wd09E_Health2020_111332.pdf
http://www.coe.int/web/coe-portal
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/cddh-age/default_EN.asp?
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/cddh-age/default_EN.asp?
http://www.echr.coe.int/ECHR/homepage_en
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/The+Convention+and+additional+protocols/The+European+Convention+on+Human+Rights
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/The+Convention+and+additional+protocols/The+European+Convention+on+Human+Rights
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/The+Convention+and+additional+protocols/The+European+Convention+on+Human+Rights
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/The+Convention+and+additional+protocols/The+European+Convention+on+Human+Rights
http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/
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Nações Unidas:

• Sítio da internet:  
www.un.org/en 

• Princípios das Nações Unidas relativos às Pessoas 
Idosas: 
www.unescap.org/ageing/res/principl.htm 

• Plano de Ação Internacional de Madrid sobre o 
Envelhecimento (PAIME):  
http://undesadspd.org/Ageing/Resources/
MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx 

• Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência (UNCRPD):  
www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.
shtml 

• Grupo de trabalho aberto sobre o envelhecimento 
(OEWG):  
http://social.un.org/ageing-working-group/

Organização Mundial de Saúde (OMS):

• Sítio da internet:  
www.who.int/en 

• Grupo de trabalho aberto sobre o envelhecimento: 
http://social.un.org/ageing-working-group

• Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa 
(UNECE) –Unidade sobre o envelhecimento:  
www.unece.org/pau/age/welcome.html

• Plano de Ação Internacional de Madrid sobre o 
Envelhecimento:  
http://undesadspd.org/Ageing/Resources/
MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx

• Ponto de contacto da ONU sobre envelhecimento: 
http://social.un.org/ageing-working-group/desa-a-
geing.shtml 

• Programa de ambientes amigos dos mais velhos  
da OMS:  
www.who.int/ageing/age_friendly_cities/en

http://www.un.org/en/
http://www.unescap.org/ageing/res/principl.htm
http://undesadspd.org/Ageing/Resources/MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx
http://undesadspd.org/Ageing/Resources/MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://social.un.org/ageing-working-group/
http://www.who.int/en/
http://social.un.org/ageing-working-group
http://www.unece.org/pau/age/welcome.html
http://undesadspd.org/Ageing/Resources/MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx
http://undesadspd.org/Ageing/Resources/MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx
http://social.un.org/ageing-working-group/desa-ageing.shtml
http://social.un.org/ageing-working-group/desa-ageing.shtml
http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities/en/
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IV. Anexos

Os tratados da UE 
num ápice

Em 1957, o Tratado de Roma, que instituiu a Comunidade 
Económica Europeia, foi assinado pela Bélgica, França, 
Itália, Luxemburgo, Países Baixos e Alemanha Ocidental. 
Depois da adesão de outros países e de várias alterações 
ao Tratado, foi criada a UE tal como a conhecemos hoje.

O Ato Único Europeu (AUE) entrou em vigor a 1 de 
julho de 1987 e permitiu as adaptações necessárias para a 
realização do mercado interno.

O Tratado da União Europeia entrou em vigor a 1 de 
novembro de 1993. O Tratado de Maastricht alterou o nome 
da Comunidade Económica Europeia para “Comunidade 
Europeia”. Introduziu também novas formas de cooperação 
entre os governos dos Estados-Membros - por exemplo, na 
defesa e na área da “justiça e assuntos internos”. Ao acres-
centar esta cooperação intergovernamental ao sistema 
“comunitário” existente, o Tratado de Maastricht criou uma 
nova estrutura com três “pilares” que é tanto política como 
económica: a União Europeia (UE).

O Tratado de Amesterdão entrou em vigor a 1 de 
maio de 1999. Alterou e renumerou os tratados UE e CE 
e introduziu também um novo artigo 13.º sobre a não 
discriminação, incluindo em anexo, as respetivas versões 
consolidadas.

O Tratado de Nice entrou em vigor a 1 de fevereiro 
de 2003. Incidiu principalmente na reforma das institui-
ções garantindo que a União pudesse funcionar de forma 
eficiente após o seu alargamento a 25 Estados-Membros.

O Tratado de Lisboa, que entrou em vigor a 1 de 
dezembro de 2009, confere à União Europeia instituições 
modernas e métodos de trabalho eficientes que lhe permi-
tirão dar uma resposta efetiva aos desafios atuais.

Um resumo das principais alterações introduzidas pelo 
Tratado de Lisboa pode ser consultado em: 

www.europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_en.htm 
O texto completo do Tratado de Lisboa e a versão 

consolidada dos tratados, tal como alterados pelo Tratado 
de Lisboa, podem ser consultados em:

www.europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_en.htm

http://www.europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_en.htm
http://www.europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_en.htm
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Abreviaturas

AE 2012  Ano Europeu 2012
AAC  Análise Anual do Crescimento
AAL  Assistência à Autonomia no Domicílio
AEM  Agência Europeia de Medicamentos
AFE  Agência Ferroviária Europeia
ANEC  Associação Europeia para a Coordenação da Representação dos Consumidores na Normalização
AUE  Ato Único Europeu
BEUC  Organização Europeia de Consumidores
CC  Cuidados Continuados
CCI  Comunidade de Conhecimento e Inovação
CDDH  Grupo Diretor para os Direitos do Homem (Conselho da Europa)
CE  Comissão Europeia
CEDH  Convenção Europeia dos Direitos do Homem
CEEP  Centro Europeu dos Empregadores e Empresas que fornecem Serviços Públicos
CEN  Comité Europeu de Normalização
CENELEC  Comité Europeu de Normalização Electrotécnica
CESD  Cartão Europeu de Seguro de Doença
CESE  Comité Económico e Social Europeu
CIP  Programa Quadro para a Competitividade e Inovação
COEM  Comité do Emprego
CoR  Comité das Regiões
COREPER  Comité de Representantes Permanentes
CPS  Comité de Proteção Social
DG  Direção Geral
DPE  Deputado do Parlamento Europeu
DpT  Design para todos
ECR  Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus (Parlamento Europeu)
EDF  Fórum Europeu das Pessoas com Deficiência
EEP  Centro Europeu dos Empregadores e Empresas que fornecem Serviços Públicos
EEE  Estratégia europeia de emprego
EESSE  Evolução do emprego e da situação social na Europa
EF  Educação e Formação
EIT  Instituto Europeu de Tecnologia
EPP  Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) (Parlamento Europeu)
EPHA  Aliança Europeia de Saúde Pública
EPSCO (Conselho) Emprego, Política Social, Saúde de Consumidores
ETUC  Confederação Europeia dos Sindicatos
EUHPF  Fórum da UE sobre Política de Saúde
FSE  Fundo Social Europeu
GNAFCC  Rede global das cidades e comunidades amigas dos mais velhos
GUE/NGL  Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia / Esquerda Nórdica Verde (Parlamento Europeu)
GUSF  Grupo de utilizadores de serviços financeiros
I&D  Investigação e Desenvolvimento
ICE  Iniciativa de Cidadania Europeia
IPC  Iniciativa de Programação Conjunta
JPND  Programação conjunta no domínio da investigação sobre doenças neurodegenerativas
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MAC  Método Aberto de Coordenação
OERX  Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia
OEWG  Grupo de Trabalho Aberto sobre Envelhecimento
OMS  Organização Mundial de Saúde
ONG  Organização Não Governamental
PAIME  Plano de Ação Internacional de Madrid sobre o Envelhecimento
PCN  Pontos de Contacto Nacionais
PE  Parlamento Europeu
PEC  Programa de Estabilidade e Convergência
PEE  Plano Estratégico de Execução
PEI EAS  Parceria europeia de inovação no domínio do envelhecimento ativo e saudável
PIB  Produto Interno Bruto
PNR  Programa Nacional de Reforma
QFP  Quadro Financeiro Plurianual
RCE  Relatório conjunto sobre o emprego
RNB  Produto Nacional Bruto
RSN  Relatório Social Nacional
S&D  Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas (Parlamento Europeu)
SPQ  Sétimo Programa Quadro de investigação
SSIG  Serviços sociais de interesse geral
TEDH  Tribunal Europeu dos Direitos do Homem
TFUE  Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia
TIC  Tecnologias da informação e da comunicação
TJUE  Tribunal de Justiça da União Europeia
TSI PRM   Especificação técnica de interoperabilidade (ETI) no domínio da acessibilidade para pessoas com 

mobilidade reduzida
TUE  Tratado da União Europeia
UE  União Europeia
UEAPME  União Europeia do Artesanato e das Pequenas e Médias Empresas
UEC  União Europeia de Cegos
UN  Nações Unidas
UNCRPD  Convenção das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência
UNECE  Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa
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Parlamento Europeu, ao Conselho da União Europeia e aos membros da AGE pelas fotografias incluídas nesta publicação.

42  http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29015_pt.htm





Com o apoio da União Europeia. O documento reflecte a opinião do seu autor.  
A Comissão Europeia não é responsável pelas informações contidas  
nesta publicação.
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