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Programa "Direitos e Valores": Presidência do Conselho e
Parlamento Europeu chegam a acordo provisório
A Presidência do Conselho e o Parlamento Europeu chegaram hoje a um acordo político provisório sobre o programa "Direitos e
Valores" para o período 2021-2027. O financiamento obtido através deste programa visa defender e promover os direitos e
valores consagrados nos tratados da UE, para dar apoio às sociedades abertas, democráticas e inclusivas. O programa será
dotado de um orçamento global significativo, com um valor máximo de 1,55 mil milhões de euros.

"

Nos últimos anos, o extremismo, a radicalização e as divisões têm crescido nas nossas sociedades e o
espaço ocupado pela sociedade civil independente tem-se vindo a reduzir. É, pois, mais importante do que
nunca promover os valores que nos unem e defender a igualdade de direitos de todos os nossos cidadãos.
Este programa apoiará iniciativas da sociedade civil em toda a UE. Reforçamos as nossas democracias e
o Estado de direito.

Christine Lambrecht, ministra federal da Justiça e da Defesa dos Consumidores da Alemanha
O programa terá um orçamento de 641,7 milhões de euros, com uma dotação adicional máxima de 912 milhões de euros, e
estabelece quatro objetivos específicos:
promover a igualdade e os direitos, incluindo a igualdade de género, a luta contra a discriminação e os direitos das
crianças
promover o empenho e a participação dos cidadãos na vida democrática da UE e sensibilizar o público para a história
europeia comum
combater a violência, nomeadamente a violência contra as crianças e as mulheres
defender e promover os valores da UE
O objetivo de defender e promover os valores da UE, estabelecido mais recentemente, beneficiará de uma dotação substancial
de 689,5 milhões de euros
Ficará por atribuir um montante de 91,2 milhões de euros, para se poder fazer face a quaisquer necessidades emergentes e
desafios futuros.
Para cumprir estes objetivos, o programa apoiará organizações da sociedade civil e outras partes interessadas ativas a nível
local, regional, nacional e transnacional e incentivará a participação cívica e democrática.
O acordo político provisório alcançado hoje terá de ser aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho. As medidas
necessárias serão tomadas no início do próximo ano.
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