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ALTERAÇÕES

Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 
alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Esses direitos e valores devem 
continuar a ser promovidos, defendidos e 
partilhados entre os cidadãos e os povos, 
permanecendo assim no cerne do projeto 
europeu. Por conseguinte, deve ser criado, 
no âmbito do orçamento da UE, um novo 
Fundo para a Justiça, os Direitos e os 
Valores, que abranja o programa «Direitos 
e Valores» e o programa «Justiça». Numa 
altura em que as sociedades europeias 
fazem face ao extremismo, à radicalização 
e às divisões, importa mais do que nunca 
promover, reforçar e defender a justiça, os 
direitos e os valores da UE: direitos 
humanos, respeito pela dignidade humana, 
liberdade, democracia, igualdade e Estado 
de direito. Isto terá consequências diretas e 
profundas na vida política, social, cultural 
e económica da UE. No âmbito do novo 
Fundo, o programa «Justiça» continuará a 
apoiar o desenvolvimento de um espaço 
europeu de justiça e a cooperação 
transnacional. O programa «Direitos e 
Valores» reunirá o programa «Direitos, 
Igualdade e Cidadania» 2014-2020, criado 
pelo Regulamento (UE) n.º 1381/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho8, e o 
programa «Europa para os Cidadãos», 
criado pelo Regulamento (UE) n.º 
390/2014 do Conselho (a seguir designados 
«programas precedentes»).

(2) Esses direitos e valores devem 
continuar a ser cultivados, protegidos, 
promovidos, defendidos e partilhados com 
eficácia entre os cidadãos e os povos, 
permanecendo assim no cerne do projeto 
europeu, com o intuito de fazer valer esses 
direitos e valores nos Estados-Membros e 
evitar os efeitos prejudiciais da sua 
possível deterioração no conjunto da 
União. Por conseguinte, deve ser criado, 
no âmbito do orçamento da UE, um novo 
Fundo para a Justiça, os Direitos e os 
Valores, que abranja o programa «Direitos 
e Valores» e o programa «Justiça», 
contribuindo para sociedades abertas, 
democráticas, pluralistas e inclusivas. 
Numa altura em que as sociedades 
europeias fazem face ao extremismo, à 
radicalização e às divisões, importa mais 
do que nunca promover, reforçar e 
defender a justiça, os direitos e os valores 
da UE: direitos humanos, respeito pela 
dignidade humana, liberdade, democracia, 
igualdade e Estado de direito. Isto terá 
consequências diretas e profundas na vida 
política, social, cultural e económica da 
UE. No âmbito do novo Fundo, o programa 
«Justiça» continuará a apoiar o 
desenvolvimento de um espaço europeu de 
justiça e a cooperação transnacional. O 
programa «Direitos e Valores» reunirá o 
programa «Direitos, Igualdade e 
Cidadania» 2014-2020, criado pelo 
Regulamento (UE) n.º 1381/2013 do 
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Parlamento Europeu e do Conselho8, e o 
programa «Europa para os Cidadãos», 
criado pelo Regulamento (UE) n.º 
390/2014 do Conselho (a seguir designados 
«programas precedentes»).

_________________ _________________

8 Regulamento (UE) n.º 1381/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de dezembro de 2013, que cria o Programa 
«Direitos, Igualdade e Cidadania» para o 
período de 2014 a 2020 (JO L 354 de 
28.12.2013, p. 62).

8 Regulamento (UE) n.º 1381/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de dezembro de 2013, que cria o Programa 
«Direitos, Igualdade e Cidadania» para o 
período de 2014 a 2020 (JO L 354 de 
28.12.2013, p. 62).

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Fundo para a Justiça, os Direitos 
e os Valores e os dois programas de 
financiamento que lhe estão subjacentes 
centrar-se-ão principalmente nas pessoas e 
entidades que contribuem para manter 
vivos e dinâmicos os nossos valores e 
direitos comuns, assim como a nossa 
grande diversidade. O objetivo último é 
fomentar e preservar a nossa sociedade 
inclusiva, igualitária, democrática e assente 
em direitos, o que inclui promover uma 
sociedade civil dinâmica, encorajar a 
participação cívica, social e democrática 
das pessoas e promover a grande 
diversidade da sociedade europeia, com 
base na nossa história e memória comuns.  
O artigo 11.º do Tratado da União Europeia 
especifica que as instituições, recorrendo 
aos meios adequados, devem dar aos 
cidadãos e às associações representativas a 
possibilidade de expressarem e partilharem 
publicamente os seus pontos de vista sobre 
todos os domínios de ação da União.

(3) O Fundo para a Justiça, os Direitos 
e os Valores e os dois programas de 
financiamento que lhe estão subjacentes 
centrar-se-ão principalmente nas pessoas e 
entidades que contribuem para manter 
vivos e dinâmicos os nossos valores e 
direitos comuns, assim como a nossa 
grande diversidade. O objetivo último é 
fomentar e preservar uma sociedade 
inclusiva, igualitária, aberta, democrática,
assente em valores comuns e em direitos, 
através do financiamento de atividades
que promovam uma sociedade civil 
dinâmica e capacitada. Essas atividades 
incluem encorajar a participação cívica, 
social e democrática das pessoas e 
promover a paz e a grande diversidade da 
sociedade europeia, também com base nos 
nossos valores, história e memória 
comuns. O artigo 11.º do Tratado da União 
Europeia requer que as instituições
estabeleçam um diálogo aberto, 
transparente e regular com a sociedade 
civil e que, recorrendo aos meios 
adequados, deem aos cidadãos e às 
associações representativas a possibilidade 
de expressarem e partilharem publicamente 
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os seus pontos de vista sobre todos os 
domínios de ação da União. A Comissão 
deve, assim, estabelecer um diálogo 
regular com os beneficiários do 
programa, bem como com outras partes 
interessadas.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Para se poder aproximar a União 
Europeia dos cidadãos importa adotar uma 
série de ações e, eventualmente, envidar 
esforços coordenados. Aproximar os 
cidadãos através de projetos de geminação 
de cidades ou de redes de cidades, 
prestando apoio às organizações da 
sociedade civil nos domínios abrangidos 
pelo programa, irá contribuir para reforçar 
a participação cívica dos cidadãos e, em 
última análise, o seu envolvimento na vida 
democrática da União. Simultaneamente, 
apoiar atividades que promovam a 
compreensão mútua, a diversidade, o 
diálogo e o respeito pelos outros fomenta o 
sentimento de pertença e de identidade 
europeia, com base num entendimento 
comum dos valores, da cultura, da história 
e do património europeus. A promoção de 
um maior sentimento de pertença à União e 
dos seus valores é especialmente 
importante junto dos cidadãos das regiões 
ultraperiféricas da UE, em virtude do seu 
isolamento e afastamento em relação à 
Europa continental.

(5) Para se poder aproximar a União 
Europeia dos cidadãos e aumentar a 
confiança destes na primeira, importa 
adotar uma série de ações e, 
eventualmente, envidar esforços 
coordenados. Aproximar os cidadãos 
através de projetos de geminação de 
cidades ou de redes de cidades, prestando 
apoio às organizações da sociedade civil 
nos domínios abrangidos pelo programa, 
irá contribuir para reforçar a participação 
cívica dos cidadãos e, em última análise, o 
seu envolvimento na vida democrática da 
União. Simultaneamente, apoiar atividades 
que promovam a compreensão mútua, a 
diversidade, o diálogo, a inclusão social e 
o respeito pelos outros fomenta o 
sentimento de pertença e de identidade 
europeia, com base num entendimento 
comum dos valores, da cultura, da história 
e do património europeus. A promoção de 
um maior sentimento de pertença à União e 
dos seus valores é especialmente 
importante junto dos cidadãos das regiões 
ultraperiféricas da UE, em virtude do seu 
isolamento e afastamento em relação à 
Europa continental.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 6
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Texto da Comissão Alteração

(6) É necessário proceder a atividades 
de evocação e de reflexão crítica sobre a 
memória histórica da Europa para que os 
cidadãos ganhem consciência da sua 
história comum, enquanto fundamento de 
um futuro comum, dos seus propósitos 
morais e dos valores partilhados. A 
importância dos aspetos históricos, 
culturais e interculturais deve ser 
igualmente tida em conta, assim como as 
relações existentes entre a evocação da 
memória e a criação de uma identidade 
europeia e do sentimento de pertença à 
Europa.

(6) É necessário proceder a atividades 
de evocação e de reflexão crítica sobre a 
memória histórica da Europa para que os 
cidadãos ganhem consciência da sua 
história comum, enquanto fundamento de 
um futuro comum, dos seus propósitos 
morais e dos valores partilhados. A
importância dos aspetos históricos, 
culturais e interculturais deve ser 
igualmente tida em conta, assim como as 
relações existentes entre a evocação da 
memória e a criação de uma identidade 
europeia assente na diversidade, na 
solidariedade e no sentimento de pertença 
à Europa e de partilha de um mesmo 
património cultural.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os cidadãos devem igualmente ter 
maior consciência dos direitos que 
decorrem da cidadania europeia, e sentir-se 
livres para viver, viajar, estudar, trabalhar e 
exercer atividades de voluntariado noutro 
Estado-Membro, devendo poder sentir-se 
capazes de gozar e exercer todos os seus 
direitos de cidadania, bem como confiar na 
igualdade de acesso e na total 
aplicabilidade e proteção dos seus direitos 
sem qualquer tipo de discriminação, 
independentemente do local da União onde 
se encontrem. A sociedade civil deve ser 
apoiada na promoção, salvaguarda e 
divulgação dos valores comuns da UE 
previstos no artigo 2.º do TUE e no 
contributo para o exercício efetivo dos 
direitos conferidos pelo direito da União.

(7) Os cidadãos devem igualmente ter 
maior consciência dos direitos e benefícios 
que decorrem da cidadania europeia, e 
sentir-se livres para viver, viajar, estudar, 
trabalhar e exercer atividades de 
voluntariado noutro Estado-Membro, 
devendo poder sentir-se capazes de gozar e 
exercer todos os seus direitos de cidadania, 
bem como confiar na igualdade de acesso e 
na total aplicabilidade e proteção dos seus 
direitos sem qualquer tipo de 
discriminação, independentemente do local 
da União onde se encontrem. A sociedade 
civil deve ser reforçada a todos os níveis 
através da promoção, salvaguarda e 
divulgação dos valores comuns da UE 
previstos no artigo 2.º do TUE, de forma a 
contribuir para o exercício efetivo dos 
direitos conferidos pelo direito da União.

Alteração 6
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Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A violência com base no género e a 
violência contra crianças e jovens 
constituem uma violação grave dos direitos 
fundamentais. A violência está presente em 
toda a União, em todos os contextos sociais 
e económicos, e tem graves repercussões 
na saúde física e mental das vítimas e na 
sociedade como um todo. As crianças, os 
jovens e as mulheres são particularmente 
vulneráveis à violência, em especial em 
relacionamentos próximos. Devem ser 
tomadas medidas para promover os direitos 
das crianças e contribuir para as proteger
contra ofensas corporais e atos de violência 
que constituem um perigo para a sua saúde 
física e mental e uma violação dos direitos 
ao desenvolvimento, à proteção e à 
dignidade que lhes assistem. A luta contra 
todas as formas de violência, a promoção 
da prevenção e da proteção e o apoio às 
vítimas são prioridades da União que 
contribuem para a realização dos direitos 
fundamentais das pessoas e para a 
igualdade entre homens e mulheres, 
devendo ser apoiadas pelo programa.

(9) A violência com base no género e a 
violência contra crianças e jovens 
constituem uma violação grave dos direitos 
fundamentais. A violência está presente em 
toda a União, em todos os contextos sociais 
e económicos, e tem graves repercussões 
na saúde física e mental das vítimas e na 
sociedade como um todo. As crianças, os 
jovens e as mulheres são particularmente 
vulneráveis à violência, em especial em 
relacionamentos próximos. Devem ser 
tomadas medidas para promover os direitos 
das crianças e contribuir para proteger as 
crianças e os jovens contra ofensas 
corporais e atos de violência que 
constituem um perigo para a sua saúde 
física e mental e uma violação dos direitos 
ao desenvolvimento, à proteção e à 
dignidade que lhes assistem. A luta contra 
todas as formas de violência, a promoção 
da prevenção e da proteção e o apoio às 
vítimas são prioridades da União que 
contribuem para a realização dos direitos 
fundamentais das pessoas e para a 
igualdade entre homens e mulheres, 
devendo ser apoiadas pelo programa.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O direito de todas as pessoas ao 
respeito pela sua vida privada e familiar, 
pelo seu domicílio e pelas suas 
comunicações (direito à privacidade) é um 
direito fundamental que está consagrado no 
artigo 7.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais. O direito à proteção dos 
dados pessoais é um direito fundamental 
consagrado no artigo 8.º da Carta dos 

(13) O direito de todas as pessoas ao 
respeito pela sua vida privada e familiar, 
pelo seu domicílio e pelas suas 
comunicações (direito à privacidade) é um 
direito fundamental que está consagrado no 
artigo 7.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais. O direito à proteção dos 
dados pessoais é um direito fundamental 
consagrado no artigo 8.º da Carta dos 



PE627.900v02-00 8/28 AD\1169826PT.docx

PT

Direitos Fundamentais e no artigo 16.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia. O cumprimento das normas de 
proteção dos dados pessoais é controlado 
por autoridades de supervisão 
independentes. O enquadramento jurídico 
da União, nomeadamente o Regulamento 
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e 
do Conselho12 e a Diretiva (UE) 2016/680 
do Parlamento Europeu e do Conselho13

estabelece disposições para garantir que o 
direito à proteção dos dados pessoais é 
efetivamente protegido.  Estes 
instrumentos jurídicos confiam às 
autoridades nacionais de supervisão da 
proteção dos dados a tarefa de promover a 
sensibilização e compreensão do público 
relativamente aos riscos, regras, 
salvaguardas e direitos relativos ao 
tratamento dos dados pessoais. A União 
deve poder realizar atividades de 
sensibilização e efetuar estudos e outras 
atividades pertinentes atendendo à 
importância do direito à proteção dos 
dados pessoais em tempos de rápida 
evolução tecnológica.

Direitos Fundamentais e no artigo 16.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia. O cumprimento das normas de 
proteção dos dados pessoais é controlado 
por autoridades de supervisão 
independentes. O enquadramento jurídico 
da União, nomeadamente o Regulamento 
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e 
do Conselho12 e a Diretiva (UE) 2016/680 
do Parlamento Europeu e do Conselho13

estabelece disposições para garantir que o 
direito à proteção dos dados pessoais é 
efetivamente protegido. Estes instrumentos 
jurídicos confiam às autoridades nacionais 
de supervisão da proteção dos dados a 
tarefa de promover a sensibilização e 
compreensão do público relativamente aos 
riscos, regras, salvaguardas e direitos 
relativos ao tratamento dos dados pessoais. 
A União deve poder realizar atividades de 
sensibilização, apoiar as organizações da 
sociedade civil na defesa da proteção de 
dados em consonância com as normas da 
União e efetuar estudos e outras atividades 
pertinentes atendendo à importância do 
direito à proteção dos dados pessoais em 
tempos de rápida evolução tecnológica.

_________________ _________________

12 JO L 119 de 4.5.2016, p. 1-88. 12 JO L 119 de 4.5.2016, p. 1-88.

13 JO L 119 de 4.5.2016, p. 89-131. 13 JO L 119 de 4.5.2016, p. 89-131.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O artigo 24.º do TFUE obriga o 
Parlamento Europeu e o Conselho a 
adotarem disposições que regulem os 
procedimentos e as condições necessárias 
para apresentar uma iniciativa de cidadania 
na aceção do artigo 11.º do Tratado da 
União Europeia, o que foi feito através da 
adoção do Regulamento [(UE) n.º 
211/2011 do Parlamento Europeu e do 

(14) A iniciativa de cidadania europeia 
é o primeiro instrumento supranacional 
de democracia participativa que cria uma 
ligação direta entre os cidadãos europeus 
e as instituições da UE. O artigo 24.º do 
TFUE obriga o Parlamento Europeu e o 
Conselho a adotarem disposições que 
regulem os procedimentos e as condições 
necessárias para apresentar uma iniciativa 



AD\1169826PT.docx 9/28 PE627.900v02-00

PT

Conselho14]. O programa deve apoiar o 
financiamento de apoio técnico e 
organizacional à aplicação do Regulamento 
[(UE) n.º 211/2011], promovendo assim o 
exercício pelos cidadãos do direito de 
lançar ou apoiar iniciativas de cidadania 
europeia.

de cidadania na aceção do artigo 11.º do 
Tratado da União Europeia, o que foi feito
através da adoção do Regulamento [(UE) 
n.º 211/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho14]. O programa deve apoiar o 
financiamento de apoio técnico e 
organizacional à aplicação do Regulamento 
[(UE) n.º 211/2011], promovendo assim o 
exercício pelos cidadãos do direito de 
lançar, apoiar ou incentivar outros a
apoiar iniciativas de cidadania europeia.

_________________ _________________

14 Regulamento (UE) n.º 211/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, sobre a iniciativa de 
cidadania (JO L 65 de 11.3.2011, p. 1).

14 Regulamento (UE) n.º 211/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, sobre a iniciativa de 
cidadania (JO L 65 de 11.3.2011, p. 1).

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Os organismos independentes de 
promoção dos direitos humanos e as 
organizações da sociedade civil 
desempenham um papel fundamental na 
promoção, salvaguarda e sensibilização dos 
valores comuns da UE ao abrigo do artigo 
2.º do TUE, e contribuem para o exercício 
efetivo dos direitos conferidos pelo direito 
da UE, incluindo a Carta dos Direitos 
Fundamentais da UE. Como refletido na 
Resolução do Parlamento Europeu de 18
de abril de 2018, o apoio financeiro 
adequado é fundamental para o 
desenvolvimento de um ambiente propício 
e sustentável para as organizações da 
sociedade civil reforçarem o seu papel e 
desempenharem as suas funções de forma 
independente e eficaz. Complementando os 
esforços a nível nacional, o financiamento 
da UE deve, por conseguinte, contribuir 
para apoiar, capacitar e reforçar a 
capacidade das organizações independentes 
da sociedade civil ativas na promoção dos 

(18) Os organismos independentes de 
promoção dos direitos humanos e as 
organizações da sociedade civil 
desempenham um papel fundamental na 
promoção, salvaguarda e sensibilização dos 
valores comuns da UE ao abrigo do artigo 
2.º do TUE, e contribuem para o exercício 
efetivo dos direitos conferidos pelo direito 
da UE, incluindo a Carta dos Direitos 
Fundamentais da UE. Como refletido na 
Resolução do Parlamento Europeu de 19
de abril de 2018, o apoio financeiro
suficiente e adequado é fundamental para o 
desenvolvimento de um ambiente propício 
e sustentável para as organizações da 
sociedade civil reforçarem o seu papel e 
desempenharem as suas funções de forma 
independente e eficaz. Complementando os 
esforços a nível nacional, o financiamento 
da UE deve, por conseguinte, contribuir 
para apoiar, capacitar e reforçar, inclusive 
através de um adequado financiamento de 
base e de opções de custos, normas 
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direitos humanos cujas atividades apoiam a 
execução estratégica dos direitos 
conferidos pelo direito da UE e pela Carta 
dos Direitos Fundamentais da UE, 
incluindo através de atividades de defesa e 
de vigilância, bem como para promover, 
salvaguardar e sensibilizar para os direitos 
comuns da União a nível nacional.

financeiras e procedimentos 
simplificados, a capacidade das 
organizações independentes da sociedade 
civil ativas na promoção dos direitos 
humanos cujas atividades apoiam a 
execução estratégica dos direitos 
conferidos pelo direito da UE e pela Carta 
dos Direitos Fundamentais da UE, 
incluindo através de atividades de defesa e 
de vigilância, bem como para promover, 
salvaguardar e sensibilizar para os direitos 
comuns da União a nível local, regional e
nacional.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Para assegurar uma repartição 
eficaz dos recursos do orçamento geral da 
União, é necessário assegurar o valor 
acrescentado europeu de todas as ações 
levadas a cabo, a sua complementaridade 
com as ações dos Estados-Membros, 
procurando-se em simultâneo a coerência, 
a complementaridade e as sinergias entre 
os programas de financiamento que apoiem 
domínios de intervenção com estreitas 
ligações entre si, nomeadamente no quadro 
do Fundo para a Justiça, os Direitos e os 
Valores — e, por conseguinte com o 
programa «Justiça» — assim como com os 
programas «Europa Criativa» e Erasmus+, 
a fim de materializar o potencial das 
intersecções culturais nos domínios da 
cultura, dos media, das artes, da educação e 
da criatividade. É necessário criar sinergias 
com outros programas de financiamento 
europeus nos seguintes domínios: emprego, 
mercado interno, empresas, juventude, 
saúde, cidadania, justiça, migração, 
segurança, investigação, inovação, 
tecnologia, indústria, coesão, turismo, 
relações externas, comércio e 

(21) Para assegurar uma repartição 
eficaz dos recursos do orçamento geral da 
União, é necessário assegurar o valor 
acrescentado europeu de todas as ações 
levadas a cabo, nomeadamente as 
destinadas a promover e a salvaguardar 
os nossos valores comuns consagrados no 
artigo 2.º do TUE, e a sua 
complementaridade com as ações dos 
Estados-Membros, caso existam ações a 
esse nível. Deve procurar-se em 
simultâneo a coerência, a 
complementaridade e as sinergias entre os 
programas de financiamento que apoiem 
domínios de intervenção com estreitas 
ligações entre si, nomeadamente no quadro 
do Fundo para a Justiça, os Direitos e os 
Valores — e, por conseguinte com o 
programa «Justiça» — assim como com os 
programas «Europa Criativa» e Erasmus+, 
a fim de materializar o potencial das 
intersecções culturais nos domínios da 
cultura, dos media, das artes, da educação e 
da criatividade. Essas sinergias 
permitiriam também salvaguardar e 
promover meios de comunicação social 
pluralistas, independentes e livres, 
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desenvolvimento. assegurar a liberdade de expressão e 
impedir a divulgação de desinformação. É 
necessário criar sinergias com outros 
programas de financiamento europeus nos 
seguintes domínios: emprego, mercado 
interno, empresas, juventude, saúde, 
cidadania, justiça, migração, segurança, 
investigação, inovação, tecnologia, 
indústria, coesão, turismo, relações 
externas, comércio, desenvolvimento e 
clima ou proteção ambiental.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) O Regulamento (UE, Euratom) n.º 
[o novo RF] (o «Regulamento Financeiro») 
é aplicável ao presente programa. 
Estabelece normas para a execução do 
orçamento da União, incluindo em matéria 
de subvenções, prémios, contratação 
pública, execução indireta, instrumentos 
financeiros e garantias orçamentais.

(23) O Regulamento (UE, Euratom) n.º 
[o novo RF] (o «Regulamento Financeiro») 
é aplicável ao presente programa. 
Estabelece normas para a execução do 
orçamento da União, incluindo em matéria 
de subvenções, prémios, contratação 
pública, execução indireta, instrumentos 
financeiros e garantias orçamentais e exige 
total transparência, uma boa gestão 
financeira e uma utilização prudente dos 
recursos. Mais concretamente, as regras 
relativas à possibilidade de as 
organizações da sociedade civil serem 
financiadas através de subvenções de 
funcionamento plurianuais e subvenções 
em cascata, devem ser operacionalizadas 
no âmbito da execução deste programa. 
As regras devem reduzir ao máximo os 
encargos administrativos que recaem 
sobre os candidatos. Sempre que possível, 
os pedidos eletrónicos devem ser aceites. 
Os candidatos a financiamento em cada 
vertente devem ter acesso a um ponto de 
contacto que lhes preste apoio em todas as 
etapas do procedimento de candidatura. 
Devem ser considerados procedimentos 
rápidos e flexíveis de concessão de 
subvenções, tais como um procedimento 
de avaliação em duas fases, a fim de 
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reduzir os custos inerentes à preparação 
de propostas que não obtêm sucesso e 
aumentar a eficácia do programa.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Em conformidade com os n.ºs 22 e 
23 do Acordo Interinstitucional sobre 
Legislar Melhor, de 13 de abril de 2016, é 
necessário avaliar o programa com base 
nas informações recolhidas através dos 
requisitos de acompanhamento específicos, 
evitando simultaneamente regulamentação 
e encargos administrativos excessivos, em 
particular para os Estados-Membros. Estes 
requisitos podem incluir, se for caso disso, 
indicadores quantificáveis como base para 
avaliar os efeitos do programa no terreno.

(29) Em conformidade com os n.ºs 22 e 
23 do Acordo Interinstitucional sobre 
Legislar Melhor, de 13 de abril de 2016, é 
necessário avaliar o programa com base 
nas informações recolhidas através dos 
requisitos de acompanhamento específicos, 
evitando simultaneamente regulamentação 
e encargos administrativos excessivos, em 
particular para os Estados-Membros. Neste 
contexto, as organizações da sociedade 
civil, as autoridades públicas locais, os 
parceiros sociais, etc. seriam exemplos de 
candidatos e beneficiários que podem não 
dispor dos recursos e do pessoal 
adequados para cumprir os requisitos de 
acompanhamento e prestação de 
informações. Estes requisitos podem 
incluir, se for caso disso, indicadores 
quantificáveis como base para avaliar os 
efeitos do programa no terreno.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º Artigo 2.º

Objetivos do programa Objetivos do programa

1. O objetivo geral do programa é 
defender e promover os direitos e valores 
consagrados nos tratados da UE, 
nomeadamente através do apoio a
organizações da sociedade civil, apoiando 

1. O objetivo geral do programa é 
defender e promover os direitos e valores 
consagrados nos tratados da UE, 
nomeadamente a democracia, o Estado de 
direito e os direitos fundamentais 
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sociedades abertas, democráticas e 
inclusivas.

consagrados no artigo 2.º do TUE, em 
especial através do apoio e do reforço das 
capacidades das organizações da 
sociedade civil a nível local, regional, 
nacional e transnacional, apoiando 
sociedades abertas, assentes em direitos, 
democráticas, igualitárias e inclusivas.

2. No âmbito do objetivo geral 
enunciado no n.º 1, o programa prossegue 
os seguintes objetivos específicos, que 
correspondem às suas diferentes vertentes:

2. No âmbito do objetivo geral 
enunciado no n.º 1, o programa prossegue 
os seguintes objetivos específicos, que 
correspondem às suas diferentes vertentes:

a) promover a igualdade e os direitos 
(vertente «igualdade e direitos»),

a) promover a igualdade e os direitos 
(vertente «igualdade e direitos»),

b) promover o envolvimento e a 
participação dos cidadãos na vida 
democrática da União (vertente 
«envolvimento e participação dos
cidadãos»),

b) promover o envolvimento e a 
participação dos cidadãos na vida 
democrática da União (vertente «Europa 
para os Cidadãos»),

c) combater a violência (vertente 
«Daphne»).

c) combater todas as formas de
violência (vertente «Daphne»).

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º Artigo 3.º

Vertente «igualdade e direitos» Vertente «igualdade e direitos» 

No âmbito do objetivo específico previsto 
no artigo 2.º, n.º 2, alínea a), o programa 
centra-se nos seguintes aspetos:

No âmbito do objetivo geral previsto no 
artigo 2.º, n.º 1, e do objetivo específico 
previsto no artigo 2.º, n.º 2, alínea a), o 
programa centra-se nos seguintes aspetos:

a) prevenir e combater as 
desigualdades e a discriminação com base 
no género, raça ou origem étnica, religião 
ou crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual, e apoiar políticas abrangentes para 
promover a igualdade de género e a luta 
contra a discriminação e a sua integração 
horizontal, bem como políticas para 
combater o racismo e todas as formas de 
intolerância;

a) prevenir e combater as 
desigualdades e a discriminação com base 
no género, raça ou origem étnica, social ou 
cultural, religião ou crença, deficiência, 
idade, língua ou orientação sexual, e 
apoiar políticas abrangentes para promover 
a igualdade de género e a luta contra a 
discriminação e a sua integração 
horizontal, bem como políticas para 
combater o racismo e todas as formas de 
intolerância, respeitando simultaneamente 
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as disposições constitucionais dos 
Estados-Membros;

b) defender e promover os direitos da 
criança, os direitos das pessoas com 
deficiência, os direitos de cidadania da 
União, bem como o direito à proteção dos 
dados pessoais.

b) defender e promover os direitos da 
criança, os direitos das pessoas com 
deficiência, os direitos de cidadania da 
União, bem como o direito à proteção dos 
dados pessoais.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º Artigo 4.º

Vertente «envolvimento e participação dos 
cidadãos»

Vertente «Europa para os Cidadãos»

No âmbito do objetivo específico previsto 
no artigo 2.º, n.º 2, alínea b), o programa 
centra-se nos seguintes aspetos:

No âmbito do objetivo geral previsto no 
artigo 2.º, n.º 1, e do objetivo específico 
previsto no artigo 2.º, n.º 2, alínea b), o 
programa centra-se nos seguintes aspetos:

a) contribuir para a compreensão, 
pelos cidadãos da União, da sua história, 
património cultural e diversidade;

a) contribuir para a compreensão, 
pelos cidadãos da União, da sua história, 
património cultural e diversidade;

b) promover o intercâmbio e a 
cooperação entre cidadãos de diferentes 
países; promover a participação cívica e 
democrática, permitindo que cidadãos e 
associações representativas expressem e 
partilhem publicamente os seus pontos de 
vista sobre todos os domínios de ação da 
União;

b) promover o intercâmbio e a 
cooperação entre cidadãos de diferentes 
países; promover a participação cívica e 
democrática, permitindo que cidadãos e 
associações representativas expressem e 
partilhem publicamente os seus pontos de 
vista sobre todos os domínios de ação da 
União, a fim de melhorar a sua 
compreensão da democracia pluralista e 
participativa, do Estado de direito e dos 
direitos fundamentais;

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração
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Artigo 5.º Artigo 5.º

Vertente «Daphne» Vertente «Daphne»

No âmbito do objetivo específico previsto 
no artigo 2.º, n.º 2, alínea c), o programa 
centra-se nos seguintes aspetos:

No âmbito do objetivo geral previsto no 
artigo 2.º, n.º 1, e do objetivo específico 
previsto no artigo 2.º, n.º 2, alínea c), o 
programa centra-se nos seguintes aspetos:

a) prevenir e combater todas as formas 
de violência contra crianças, jovens e 
mulheres, assim como a violência contra 
outros grupos de risco;

a) prevenir, nomeadamente através 
de ações educativas, e combater todas as 
formas de violência contra crianças, jovens 
e mulheres, assim como a violência contra 
outros grupos de risco;

b) prestar apoio e proteção às vítimas 
deste tipo de violência.

b) prestar apoio e proteção às vítimas 
deste tipo de violência e assegurar um 
nível de proteção igual em toda a UE, 
nomeadamente facilitando o acesso à 
justiça, o acesso a serviços de apoio à 
vítima e o acesso a mecanismos de 
denúncia à polícia para todas as vítimas 
de violência.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O programa pode disponibilizar 
financiamento em qualquer das formas 
previstas no Regulamento Financeiro.

2. O programa pode disponibilizar 
financiamento, por meio de subvenções de 
ação e de subvenções de funcionamento 
plurianuais, em qualquer das formas 
previstas no Regulamento Financeiro, 
incluindo a utilização de montantes 
únicos, custos unitários, taxas fixas e 
subvenções em cascata.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Artigo 9.º
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Tipo de ações Tipo de ações

Podem beneficiar de financiamento ao 
abrigo do presente regulamento as ações 
que contribuam para a consecução de um 
dos objetivos específicos enunciados no 
artigo 2.º. Mais concretamente, são 
elegíveis para financiamento as ações 
enumeradas no anexo I.

Podem beneficiar de financiamento ao 
abrigo do presente regulamento as ações 
que contribuam para a consecução do 
objetivo geral enunciado no artigo 2.º, n.º 
1, ou de qualquer um dos objetivos 
específicos enunciados no artigo 2.º, n.º 2. 
Mais concretamente, são elegíveis para 
financiamento as ações enumeradas no 
anexo I.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A

Atividades elegíveis para financiamento

Os objetivos geral e específicos do 
programa estabelecidos no artigo 2.º são 
prosseguidos, a título de exemplo, através 
da prestação de apoio às seguintes 
atividades levadas a cabo por uma ou 
mais entidades elegíveis:

a) sensibilização, educação do público, 
promoção e divulgação de informação a 
fim de melhorar o conhecimento das 
políticas, dos princípios e dos direitos nos 
domínios abrangidos pelo programa;

b) aprendizagem mútua, através da 
partilha de boas práticas entre as partes 
interessadas, para melhorar o 
conhecimento e o entendimento mútuos e 
o envolvimento cívico e democrático;

c) atividades analíticas de 
acompanhamento, prestação de 
informações e defesa de causas para 
melhorar a compreensão da situação nos 
Estados-Membros e a nível da União nos 
domínios abrangidos pelo programa, bem 
como para melhorar a transposição e a 
aplicação do direito, das políticas e dos 
valores comuns da União nos Estados-
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Membros, incluindo, por exemplo, a 
recolha de dados e estatísticas, a definição 
de metodologias comuns e, se for caso 
disso, de indicadores ou parâmetros de 
referência, a realização de estudos, 
investigações, análises e inquéritos, a 
realização de avaliações, a realização de 
avaliações de impacto, a elaboração e 
publicação de manuais, relatórios e 
material educativo;

d) formação das partes interessadas a fim 
de melhorar o seu conhecimento das 
políticas e direitos nos domínios 
abrangidos e reforço das capacidades das 
partes interessadas pertinentes para 
defender as políticas e os direitos nos 
domínios abrangidos;

e) promoção da consciência e do 
entendimento, entre o público, sobre os 
riscos, as regras, as salvaguardas e os 
direitos relacionados com a proteção dos 
dados pessoais, da privacidade e da 
segurança digital, bem como sobre as 
notícias falsas e a desinformação 
orientada através da sensibilização, de 
ações de formação, de estudos e de 
atividades de acompanhamento;

f) aproximação de cidadãos europeus de 
diferentes nacionalidades e culturas, 
proporcionando-lhes a oportunidade de 
participarem em atividades e projetos de 
geminação de cidades;

g) promoção e facilitação da participação 
ativa e inclusiva na construção de uma 
União mais democrática, bem como 
sensibilização, promoção e defesa dos 
direitos e valores mediante a concessão de 
apoio às organizações da sociedade civil;

h) financiamento de apoio técnico e 
organizacional à aplicação do 
Regulamento [(UE) n.º 211/2011], 
promovendo assim o exercício pelos 
cidadãos do direito de lançar ou de apoiar 
iniciativas de cidadania europeia;

i) apoio às organizações da sociedade civil 
ativas nos domínios abrangidos pelo 
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programa a todos os níveis, bem como 
desenvolvimento da capacidade das redes 
europeias e das organizações da sociedade 
civil para contribuir para o 
desenvolvimento, a sensibilização e o 
acompanhamento da aplicação do direito, 
dos objetivos estratégicos, dos valores e 
das estratégias da União;

j) aprofundamento dos conhecimentos 
sobre o programa, divulgação e 
transmissibilidade dos seus resultados e 
promoção da aproximação aos cidadãos e 
à sociedade civil, nomeadamente através 
da criação e do apoio aos gabinetes 
independentes do programa;

k) reforço da capacidade e da 
independência dos defensores dos direitos 
humanos e das organizações da sociedade 
civil que acompanham a situação do 
Estado de direito e apoiam as ações a 
nível local, regional, nacional e 
transnacional;

l) prestação de apoio à defesa dos 
denunciantes, incluindo iniciativas e 
medidas destinadas a criar canais seguros 
para as denúncias nas organizações e às 
autoridades públicas ou outros 
organismos relevantes, bem como a 
medidas destinadas a proteger os 
denunciantes contra o despedimento, a 
despromoção ou outras formas de 
retaliação, nomeadamente através de 
ações de informação e formação para as 
autoridades públicas competentes e as 
partes interessadas;

m) apoio a iniciativas e medidas 
destinadas a promover e proteger a 
liberdade e o pluralismo dos meios de 
comunicação social e a reforçar as 
capacidades para enfrentar os novos 
desafios, como os novos meios de 
comunicação social e o combate ao 
discurso do ódio;

n) prestação de apoio e reforço das 
capacidades das organizações da 
sociedade civil que operam no domínio da 
promoção e controlo da integridade, da 
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corrupção, da transparência e da 
responsabilidade das autoridades 
públicas;

o) prestação de apoio às organizações da 
sociedade civil que operam no domínio da 
proteção e da promoção dos direitos 
fundamentais, incluindo apoio a ações de 
sensibilização para os direitos 
fundamentais e de contributo para a 
educação em matéria de direitos 
humanos.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A comissão de avaliação pode ser 
composta por peritos externos.

2. A comissão de avaliação pode ser 
composta por peritos externos. A 
composição da comissão de avaliação 
deve ser equilibrada em termos de 
género.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º Artigo 14.º

Acompanhamento e prestação de 
informações

Acompanhamento e prestação de 
informações

1. No anexo II são definidos 
indicadores para aferir os progressos do 
programa relativamente à consecução dos 
objetivos específicos enunciados no artigo 
2.º.

1. No anexo II são definidos 
indicadores para aferir os progressos do 
programa relativamente à consecução dos 
objetivos específicos enunciados no artigo 
2.º. Os dados recolhidos para efeitos de 
acompanhamento e prestação de 
informações devem, se aplicável, ser 
desagregados por género, idade, 
escolaridade e outros fatores pertinentes.

2. A fim de garantir uma avaliação 2. A fim de garantir uma avaliação 
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eficaz da evolução do programa tendo em 
vista a realização dos seus objetivos, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
16.º a fim de elaborar as disposições 
relativas a um quadro de acompanhamento 
e avaliação, nomeadamente através de 
alterações ao anexo II para rever ou 
completar os indicadores, sempre que se 
mostre necessário.

eficaz da evolução do programa tendo em 
vista a realização dos seus objetivos, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
16.º a fim de elaborar as disposições 
relativas a um quadro de acompanhamento 
e avaliação, nomeadamente através de 
alterações ao anexo II para rever ou 
completar os indicadores, sempre que se 
mostre necessário.

3. O sistema de elaboração de 
relatórios de desempenho deve garantir 
uma recolha eficiente, efetiva e atempada 
de dados que permitam acompanhar a 
execução do programa e os respetivos 
resultados. Para o efeito, devem ser 
impostos aos destinatários dos fundos da 
União e aos Estados-Membros requisitos 
de apresentação de relatórios que sejam 
proporcionados.

3. O sistema de elaboração de 
relatórios de desempenho deve garantir 
uma recolha eficiente, efetiva e atempada 
de dados que permitam acompanhar a 
execução do programa e os respetivos 
resultados. Para o efeito, devem ser 
impostos aos destinatários dos fundos da 
União e aos Estados-Membros requisitos 
de apresentação de relatórios que sejam 
proporcionados. A Comissão deve 
disponibilizar formatos de fácil utilização 
e fornecer orientações e apoio, 
especificamente para os candidatos e 
beneficiários que podem não possuir os 
recursos materiais e humanos adequados 
para cumprir os referidos requisitos.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve comunicar ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões as conclusões das 
avaliações, acompanhadas das suas 
próprias observações.

4. A Comissão deve comunicar ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões as conclusões das 
avaliações, acompanhadas das suas 
próprias observações. A Comissão deve 
disponibilizar a avaliação ao público de 
modo a que seja facilmente acessível, 
publicando-a no seu sítio Web.

Alteração 23
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão deve consultar os peritos 
designados por cada Estado-Membro de 
acordo com os princípios estabelecidos no 
Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor», de 13 de abril de 2016.

4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão deve consultar os peritos 
designados por cada Estado-Membro de 
acordo com os princípios estabelecidos no 
Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor», de 13 de abril de 2016. A 
Comissão assegura igualmente a 
cooperação e troca de pontos de vista, 
logo na fase inicial, com o Parlamento 
Europeu e o Conselho e o Conselho, 
designadamente através da partilha de 
todos os documentos, em simultâneo, com 
essas instituições e com os peritos dos 
Estados-Membros, inclusive os projetos de 
atos delegados, e permitindo o acesso 
sistemático dos peritos do Parlamento 
Europeu e do Conselho às reuniões dos 
grupos de peritos da Comissão. Para esse 
efeito, o Parlamento Europeu e o 
Conselho recebem o planeamento para os 
meses seguintes e os convites para todas 
as reuniões de peritos.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Assim que adotar um ato delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

5. Assim que adotar um ato delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, não 
obstante a possibilidade de os cidadãos da 
UE e outras partes interessadas 
exprimirem a sua opinião sobre o texto do 
projeto de ato delegado em causa durante 
um período de quatro semanas. O Comité 
Económico e Social Europeu e o Comité 
das Regiões podem ser consultados 
quanto ao texto do projeto.
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º Artigo 18.º

Informação, comunicação e publicidade Informação, comunicação e publicidade

1. Os destinatários do financiamento 
da União devem reconhecer a origem desse 
financiamento e assegurar a respetiva 
visibilidade (em especial ao promoverem 
as ações ou os seus resultados) mediante a 
prestação de informações coerentes, 
eficazes e proporcionadas, dirigidas a 
diversos públicos, como os meios de 
comunicação social ou a população em 
geral.

1. Os destinatários do financiamento 
da União devem reconhecer a origem desse 
financiamento e assegurar a respetiva 
visibilidade (em especial ao promoverem 
as ações ou os seus resultados) mediante a 
prestação de informações coerentes, 
eficazes e proporcionadas, dirigidas a 
diversos públicos, como os meios de 
comunicação social ou a população em 
geral.

2. A Comissão deve realizar ações de 
informação e comunicação sobre o 
programa e as suas ações e resultados. Os 
recursos financeiros afetados ao programa
devem também contribuir para a 
comunicação institucional das prioridades 
políticas da União, na medida em que 
digam respeito aos objetivos referidos no 
artigo 2.º.

2. A Comissão deve realizar ações de 
informação e comunicação a nível local, 
regional, nacional e europeu, sobre o 
programa e as suas ações e resultados. Os 
recursos financeiros afetados ao programa 
devem também contribuir para a 
comunicação institucional das prioridades 
políticas da União, na medida em que 
digam respeito aos objetivos referidos no 
artigo 2.º.

2-A. Cada Estado-Membro deve criar 
um ponto de contacto nacional 
independente com o propósito de prestar, 
às partes interessadas e aos beneficiários 
do programa, orientação, informações 
práticas e assistência sobre todos os 
aspetos do programa e do respetivo 
procedimento de candidatura.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Anexo I

Texto da Comissão Alteração

Anexo I Anexo I
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Atividades do programa Atividades do programa

Os objetivos específicos do programa, a 
que se refere o artigo 2.º, n.º 2, são 
prosseguidos mediante a prestação de 
apoio às seguintes atividades:

O objetivo geral, a que se refere o artigo 
2.º, n.º 1, e os objetivos específicos, a que 
se refere o artigo 2.º, n.º 2, são 
prosseguidos mediante a prestação de 
apoio às seguintes atividades:

a) Sensibilização e divulgação de 
informação a fim de melhorar o 
conhecimento das políticas e dos direitos 
nos domínios abrangidos pelo programa.

a) Sensibilização, educação do 
público e divulgação de informação a fim 
de melhorar o conhecimento das políticas e 
dos direitos nos domínios abrangidos pelo 
programa.

b) Aprendizagem mútua, através da 
partilha de boas práticas entre as partes 
interessadas, para melhorar o 
conhecimento e o entendimento mútuos e o 
envolvimento cívico e democrático.

b) Aprendizagem mútua, através da 
partilha de boas práticas entre as partes 
interessadas, para melhorar o 
conhecimento e o entendimento mútuos e o 
envolvimento cívico e democrático.

c) Atividades analíticas e de 
acompanhamento1 para melhorar a 
compreensão da situação nos 
Estados-Membros e a nível europeu, assim 
como melhorar a aplicação do direito e das 
políticas da UE.

c) Atividades analíticas, de 
acompanhamento, prestação de 
informações e defesa de causas1 para 
melhorar a compreensão da situação nos 
Estados-Membros e a nível europeu, assim 
como melhorar a aplicação do direito e das 
políticas da UE.

d) Formação das partes interessadas a 
fim de melhorar o seu conhecimento das 
políticas e direitos nos domínios 
abrangidos.

d) Formação das partes interessadas a 
fim de melhorar o seu conhecimento das 
políticas e direitos nos domínios 
abrangidos, bem como o reforço das suas 
capacidades para defender essas políticas 
e direitos;

e) Desenvolvimento e manutenção de 
tecnologias da informação e das 
comunicações (TIC).

e) Desenvolvimento e manutenção de 
tecnologias da informação e das 
comunicações (TIC).

e-A) Promoção da consciência e do 
entendimento, entre o público, sobre os 
riscos, as regras, as salvaguardas e os 
direitos relacionados com a proteção dos 
dados pessoais, da privacidade e da 
segurança digital, bem como sobre as 
notícias falsas e a desinformação 
orientada através da sensibilização, de 
ações de formação, de estudos e de 
atividades de acompanhamento.

f) Reforço da sensibilização dos 
cidadãos para a cultura, a história e a 
evocação da memória europeias, assim 

f) Reforço da sensibilização dos 
cidadãos para a cultura, a história e a 
evocação da memória europeias, assim 
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como do sentimento de pertença à União. como do sentimento de pertença à União.

g) Aproximação de cidadãos europeus 
de diferentes nacionalidades e culturas, 
proporcionando-lhes a oportunidade de 
participarem em atividades de geminação 
de cidades.

g) Aproximação de cidadãos europeus 
de diferentes nacionalidades e culturas, 
proporcionando-lhes a oportunidade de 
participarem em atividades de geminação 
de cidades.

h) Promoção e facilitação da 
participação ativa na construção de uma 
União mais democrática, bem como 
sensibilização para os direitos e valores 
mediante a concessão de apoio às 
organizações da sociedade civil.

h) Promoção e facilitação da 
participação ativa e inclusiva na 
construção de uma União mais 
democrática, bem como sensibilização para 
os direitos e valores mediante a concessão 
de apoio às organizações da sociedade 
civil, nomeadamente as ativas a nível 
local, regional, nacional e transnacional 
no acompanhamento da situação do 
Estado de direito e do respeito dos direitos 
fundamentais num Estado-Membro;

h-A) Reforço da consciência dos 
cidadãos sobre os seus direitos e 
obrigações decorrentes da cidadania 
europeia, como o direito a viajar, 
trabalhar, estudar e viver noutro 
Estado-Membro, através de campanhas de 
informação;

h-B) Formação especializada para
pessoas que trabalhem no setor público de 
um Estado-Membro sobre os direitos e 
obrigações dos cidadãos de outros 
Estados-Membros que se encontrem no 
primeiro para viver, trabalhar, estudar ou 
viajar, bem como formação sobre as 
medidas destinadas a garantir o respeito 
desses direitos;

i) Financiamento de apoio técnico e 
organizacional à aplicação do Regulamento 
[(UE) n.º 211/2011], promovendo assim o 
exercício pelos cidadãos do direito de 
lançar ou de apoiar iniciativas de cidadania 
europeia.

i) Financiamento de apoio técnico e 
organizacional à aplicação do Regulamento 
[(UE) n.º 211/2011], promovendo assim o 
exercício pelos cidadãos do direito de 
lançar ou de apoiar iniciativas de cidadania 
europeia.

j) Reforço das capacidades das redes 
europeias para promover e desenvolver o 
direito da União, assim como as metas e 
estratégias políticas, nos domínios 
abrangidos pelo programa.

j) Reforço das capacidades das redes 
europeias para promover e desenvolver o 
direito da União, assim como as metas e 
estratégias políticas;

k) Aprofundamento dos 
conhecimentos sobre o programa, 

k) Aprofundamento dos 
conhecimentos sobre o programa, 
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divulgação e transmissibilidade dos seus 
resultados e promoção da aproximação aos 
cidadãos, nomeadamente através da criação 
e do apoio aos gabinetes/redes de contacto 
nacionais do programa.

divulgação e transmissibilidade dos seus 
resultados e promoção da aproximação aos 
cidadãos, nomeadamente através da criação 
e do apoio aos gabinetes/redes de contacto 
nacionais do programa.

k-A) Reforço da capacidade e da 
independência das organizações da 
sociedade civil e dos defensores dos 
direitos humanos ativos a nível local, 
regional, nacional e transnacional, que 
acompanham a situação do Estado de 
direito e do respeito dos direitos 
fundamentais num Estado-Membro;

k-B) Criação de modalidades de 
proteção dos denunciantes, incluindo 
iniciativas e medidas destinadas a criar 
canais seguros para as denúncias nas 
organizações e às autoridades públicas ou 
outros organismos pertinentes;

k-C) Promoção e proteção da liberdade 
e do pluralismo dos meios de 
comunicação social e reforço das 
capacidades para enfrentar novos 
desafios, tais como os novos meios de 
comunicação social, e combater a 
incitação ao ódio;

k-D) Reforço da capacidade das 
autoridades públicas para melhorar a sua 
transparência e responsabilização, em 
simultâneo com o reforço das 
organizações da sociedade civil que 
operam no domínio da promoção e 
controlo da transparência e da 
responsabilidade das autoridades 
públicas;

_________________ _________________

1 Estas atividades podem incluir, 
nomeadamente, a recolha de dados e de 
estatísticas,  a definição de metodologias 
comuns e, se for caso disso, de indicadores 
ou parâmetros de referência, a realização 
de estudos, investigações, análises e 
inquéritos, a realização de avaliações, a 
realização de avaliações de impacto, a 
elaboração e publicação de manuais, 
relatórios e material educativo.

1 Estas atividades podem incluir, 
nomeadamente, a recolha de dados e de 
estatísticas, a definição de metodologias 
comuns e, se for caso disso, de indicadores 
ou parâmetros de referência, a realização 
de estudos, investigações, análises e 
inquéritos, a realização de avaliações, a 
realização de avaliações de impacto, a 
elaboração e publicação de manuais, 
relatórios e material educativo.
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