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Introdução 

 

Ser CIDADÃO significa envolver-se ativamente na vida das comunidades de que se sente próximo 

e na democracia política, a todos os níveis. Ser cidadão é um dever que nos advém também de 

viver num espaço civilizacional que nos salvaguarda direitos essenciais. Na UE, vivemos em Estados 

de Direito, em democracias que respeitam e promovem os direitos humanos, combatendo a 

discriminação e defendendo a educação, a cultura, a iniciativa e o desenvolvimento sustentável, no 

seio de economias sociais de mercado. 

 
Ser CIDADÃO EUROPEU permite-nos estudar, viajar, trabalhar, residir, receber cuidados 

médicos, transferir direitos de segurança social, ser voluntário ou simplesmente fazer compras ou 

passar férias, em todo o espaço europeu. E, claro, permite ainda votar e ser candidato a eleições 

europeias (e locais, mesmo fora do país de origem) e apresentar petições, reclamações e 

sugestões de toda a ordem. De facto, os cidadãos podem e devem ter uma palavra a dizer nos 

processos de definição e de decisão das políticas da UE.1 

 
 
 

 

 

 

                                                 
1
 Representação da Comissão Europeia em Portugal, “Brochura mais cidadão, 2013”. 
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Cidadania no Contexto da União Europeia 
 

Num momento particularmente difícil da União Europeia, é sempre refrescante falar 

de cidadania europeia como algo que permanece institucionalizado. 

 

 

Ora, a UE aparece à maioria dos cidadãos europeus como um conjunto de 

instituições que parecem pretender, somente através de discursos persuasivos, 

convencer o povo europeu de que faz parte de um conjunto solidário e que, por 

vontade própria, quer assim permanecer, mesmo que as condições políticas e 

sociais divirjam em diferentes Estados, no que diz respeito às condições de vida que 

mais parecem importar aos cidadãos. De um ponto de vista institucional, no 

entanto, devemos reconhecer que a UE, sem ter alcançado e sem verdadeiramente 

procurar alcançar uma cidadania europeia, já patente no território europeu, coesa e 

capaz de reagir solidariamente à adversidade, tem vindo a conseguir pôr em prática 

um conjunto de procedimentos normalizadores nos diferentes Estados, de modo a, 

por essa via, facilitar o exercício consagrado dos direitos à livre circulação e à 

manutenção dos direitos individuais, independentemente da zona geográfica em que 

o europeu circula. São estes os sucessos que, neste domínio, puderam ser 

celebrados no ano 2013, “Ano Europeu dos Cidadãos”, proposto pela Comissão 

Europeia e aprovado pelo Conselho e Parlamento Europeu. 

Embora assistamos a um esforço crescente para encerrar cada pessoa no grupo que 

pareça ser o mais conveniente num dado momento (os reformados, os funcionários 

públicos, etc.), a verdade é que é do conhecimento comum que ninguém pertence 

exclusivamente a um só grupo e muito menos à média do que quer que seja que 

possa descrever esse grupo. Um reformado pode ser homem ou mulher, do norte 

ou do sul, etc., e por cada uma dessas pertenças também pertence a esses outros 

grupos e a qualquer valor médio que lhe seja atribuído. Este encerramento das 



 

 

pessoas numa única das condições que as caracterizem, ainda que sejam as mais 

convenientes aos decisores, não é realmente compatível com a promoção da 

cidadania, seja ela nacional ou europeia. Admitir que um português também é 

europeu exige, no mínimo, que se admita também que ele não é só aquilo que, num 

dado momento, possa convir, por exemplo, ser só homem ou só mulher. Esta é 

uma clara diminuição da cidadania. 

O conceito de cidadania, assumido pela União Europeia, é sobretudo um conceito 

formal instituidor de uma identidade europeia: “A cidadania da União conferida aos 

nacionais de todos os Estados-Membros pelo Tratado da União Europeia (TUE), 

destina-se a tornar o processo de integração europeia mais relevante para os 

cidadãos, incrementando a sua participação, reforçando a proteção dos seus 

direitos e promovendo a ideia de uma identidade europeia” (Eurocid). Trata-se 
mais de instituir uma identidade europeia do que reconhecê-la como um facto já 

existente. 

No Ocidente, de forma sumária, o conceito de cidadania evoluiu de critérios de 

filiação (Grécia e Roma antigas) e de critérios de nascimento (Idade Média) para a 

coincidência entre o Estado e a comunidade cultural, entre cidadania e 

nacionalidade, na sequência da Revolução Francesa. O desafio que se coloca à União 

Europeia é, então, o de passar agora para um conceito de cidadania supranacional, 

superando, de algum modo, a herança modernista com origem no Iluminismo e na 

Revolução Francesa, de modo a que o conceito possa ser usado de forma 

independente ou desvinculado do Estado-Nação. Seria, neste caso, “uma condição 

ideal baseada na percepção, por parte do indivíduo e do coletivo, quanto aos seus 

direitos e obrigações” (Eurocid
2
). Na mesma linha de pensamento, situa-se a 

Declaração de Alma-Ata, em 1978: 

“Os sistemas de saúde dos Estados-Membros estão sujeitos a pressões 

antagónicas. Por um lado, a percentagem do PIB consagrada às despesas de 

saúde duplicou nas três últimas décadas e continua em constante 
progressão: este fenómeno deve-se essencialmente a fatores demográficos, 

ao custo das novas tecnologias médicas e ao aumento das expectativas das 

populações. Por outro lado, as restrições gerais que pesam sobre as 

finanças públicas obrigam à reforma dos sistemas de saúde, no intuito de 

conter as despesas, e à otimização da rentabilidade do setor num contexto 

de maior concorrência. Os Estados-Membros terão que gerir este dilema 

sem perder de vista a importância da saúde para o bem-estar das pessoas e 

a importância económica dos sistemas de saúde”. (Declaração de Alma-Ata, 

1978)3. 

Por outro lado, a UE alerta também: 

“A política comunitária em matéria de saúde pública deve 

inscrever-se simultaneamente na perspectiva do alargamento e no 

contexto mundial. Os sistemas de saúde dos países da Europa 

Central e Oriental têm um desempenho claramente inferior aos 

dos Estados-Membros atuais, essencialmente devido à insuficiência 

de recursos. Por este motivo, os problemas com se que 

                                                 
http://ec.europa.eu/index_pt.htm 
3
 http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Conferência_Internacional_sobre_Cuidados_Primários_de_Saúde&action=edit&redlink=1 

http://ec.europa.eu/index_pt.htm
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Confer%C3%AAncia_Internacional_sobre_Cuidados_Prim%C3%A1rios_de_Sa%C3%BAde&action=edit&redlink=1
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confrontam são diferentes. Será necessário ajudar estes países a 

aumentar a eficácia dos seus sistemas de saúde, mas também a 

examinar o potencial impacto do alargamento sobre a situação da 

saúde dos atuais Estados-Membros. Por outro lado, é igualmente 

necessária a cooperação com as organizações internacionais, 

como a Organização Mundial da Saúde (OMS), a fim de responder 

às ameaças para a saúde num plano mundial. 

Embora as preocupações com a saúde tenham estado presentes 

nos Tratados desde o início da construção europeia, foi apenas 

com a ratificação do Tratado de Maastricht que a Comunidade 

pôde desenvolver uma verdadeira estratégia em matéria de saúde 

pública: foram adotados cinco programas de ações específicas 

(cancro, SIDA, toxicodependência, promoção da saúde e vigilância 

da saúde) e três outros programas foram objeto de propostas 

(doenças raras, prevenção das lesões, doenças relacionadas com a 

poluição), paralelamente a outras iniciativas (relatórios sobre o 

estado da saúde na Comunidade Europeia, recomendações sobre 

a segurança dos produtos sanguíneos, etc.)”. 4 

Atuando na vertente da saúde, consideraram-se políticas comunitárias pela 

Comissão europeia, tendo esta analisado e chegado às seguintes 

orientações:  

1.“A abordagem sob a forma de programas de ação distintos 

permitiu contornar as divergências entre Estados-Membros 

quanto à ordem de prioridades. 

2.Em contrapartida, a abordagem traduziu-se concretamente em 

encargos administrativos consideráveis, na falta de flexibilidade, na 

dispersão de recursos financeiros e em dificuldades de 

coordenação entre os programas. 

3.No decurso dos dois últimos anos, vários acontecimentos, como 

a crise das "vacas loucas", contribuíram para uma nova 

consciencialização da importância de uma política de saúde a nível 

comunitário. A extensão da base jurídica das atividades da 

Comunidade em matéria de saúde pública, proporcionada pelo 

Tratado de Amesterdão, é um reflexo desse interesse crescente.”5 

Seguindo estas orientações, a Comissão europeia aconselha que a 

futura política comunitária deveria orientar-se seguindo três eixos 

de acção: 

1.“Melhoria da informação, com vista ao desenvolvimento 

da saúde pública: com base nas atividades e nos resultados do 

programa em matéria de vigilância da saúde, devia ser 

desenvolvido um sistema comunitário estruturado e abrangente 

                                                 
4
 http://ec.europa.eu/index_pt.htm 

5
 http://ec.europa.eu/index_pt.htm 

http://ec.europa.eu/index_pt.htm
http://ec.europa.eu/index_pt.htm


 

 

para a recolha, análise e divulgação de informações relativas, por 

um lado, à evolução geral do estado da saúde da população e das 

determinantes da saúde e, por outro lado, à evolução dos sistemas 

de saúde. 

2.Reação rápida às ameaças para a saúde: tratar-se-ia de 

criar mecanismos comunitários de vigilância, diagnóstico precoce e 

reação rápida às ameaças para a saúde susceptíveis de surgir em 

qualquer momento (a proposta de criação de uma rede europeia 

de vigilância e controlo das doenças transmissíveis faz já parte 

deste objetivo). 

3.Abordagem das determinantes da saúde através da 

promoção da saúde e da prevenção da doença: este 

terceiro eixo de ação englobaria, por um lado, as medidas 

orientadas para o reforço da capacidade de cada pessoa melhorar 

a sua saúde, incluindo as condições sociais, económicas e 

ecológicas, e, por outro lado, as numerosas atividades ligadas à 

prevenção (vacinação, rasteio, etc.)”.6 

Conclusões do Conselho, de 26 de Novembro de 1998, sobre o 

futuro quadro de acção da Comunidade no domínio da saúde 

pública [Jornal Oficial C 390, 15.12.1998).  

Nas Conclusões do Conselho, de 26 de Novembro de 1998, 

sobre o futuro quadro de acção da Comunidade no domínio da 

saúde pública 
7 reconhece-se que é necessário um debate, em que 

participem todas as instituições e partes interessadas, para discutir 

as orientações políticas acima mencionadas e as respectivas 

modalidades de aplicação. À luz deste debate, serão elaboradas 

propostas formais, assim que possível, após a entrada em vigor do 

novo Tratado.” (Adotando a perspectiva de Marshall (Marshall, 

1950), o Centro de Informação Europeia Jacques Delors8 define a 
cidadania como comportando, genericamente, três dimensões: 

1. “civil: direitos inerentes à liberdade individual, 

liberdade de expressão e de pensamento;  

2. direito de propriedade e de conclusão de contratos;  

3. direito à justiça: 

•1.  política: direito de participação no exercício 

do poder político, como eleito ou  eleitor, no 
conjunto das instituições de autoridade pública;  

                                                 
6
 http://ec.europa.eu/index_pt.htm 

7
 [Jornal Oficial C 390, 15.12.1998 

8
 http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwhom0.inicio 

http://ec.europa.eu/index_pt.htm
http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwhom0.inicio
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•2. social: conjunto de direitos relativos ao bem-

estar económico e social, desde a segurança até ao 

direito de partilhar do nível de vida segundo os 

padrões  prevalecentes na sociedade”.(Eurocid
9
) 

 
Foi neste contexto que se celebrou o Ano Europeu dos Cidadãos. É que, se por um 

lado, a prática corrente de redução da cidadania tem o poder de encantar os 

decisores, por outro lado, sabe-se que, em termos de intervenção social, não 

adianta escamotear os factos: cada cidadão pertence a muitos grupos de referência 

e não pode ser reduzido a um ou dois deles só para facilitar o discurso ou medidas 

de outro género. Aqueles que intervêm socialmente no dia-a-dia não podem pôr 

em prática essa quebra de cidadania, sob pena de serem ineficazes. As intervenções 
sociais integradas resultam de uma imposição da realidade e do bom senso, da 

imposição de uma certa forma de não reduzir, por via da intervenção, a cidadania 

do utente. Todos os intervenientes nas áreas sociais sabem isto. 

A este nível, devemos reconhecer que as instituições europeias constituem uma 

força de pressão sobre os Estados para que, nas suas políticas sociais, adotem 

princípios de gestão integrada de recursos. Podemos esperar, por esta via indireta, 

que seja reforçado o sentimento de cidadania europeia, na justa medida em que a 

uniformização pode ser um primeiro passo facilitador da identificação.  

Na sequência do Ano Europeu dos Cidadãos em 2013 consagrado aos direitos 

associados à cidadania europeia, em 2014, tendo em vista as eleições europeias, que 

decorrem de 22 a 25 de maio, serão prosseguidas algumas actividades do Ano 

Europeu dos Cidadãos. 

O Parlamento Europeu declarou 2014 como o Ano Europeu Contra o Desperdício 

Alimentar. Esta temática resultou da constatação da produção anual de resíduos 

alimentares nos 27 Estados-Membros rondar os 88 milhões de toneladas. 

Particularmente em Portugal de cerca de 1 milhão de toneladas de alimentos 

produzidos por ano, 17% correspondem a desperdício. Este fenómeno implica 

consequências na vertente ético-social, ambiental e económica. Destacam-se gastos 

na produção destes alimentos desperdiçados em terrenos, energia e água, e 

recursos humanos, entre outros. A título de exemplo, estima-se que o desperdício 

alimentar em produtos hortofrutícolas atinge30% da produção na Europa (dados 

estatísticos obtidos em http://europdirect.ccdr-alg.pt). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
9
 http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwhom0.inicio 

http://bibliotecas-ae-mafra.webnode.pt/
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