A contribuir para tornar os direitos
fundamentais uma realidade para todos
na União Europeia
Os direitos fundamentais são patamares mínimos de tratamento que garantem o respeito pela dignidade
de cada indivíduo. São enunciados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, documento
juridicamente vinculativo para todas as Instituições da UE e para os 27 Estados-Membros da UE aquando da
implementação de legislação europeia. Os seus Capítulos – Dignidade, Liberdades, Igualdade, Solidariedade,
Cidadania, Justiça e Disposições Gerais – enunciam uma lista dos direitos, das liberdades e dos princípios
reconhecidos pela UE.
A Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA), criada em 2007, presta à UE e aos
Estados-Membros assistência e conhecimentos especializados em matéria de direitos fundamentais.
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A FRA…
… fornece informação sobre direitos fundamentais na UE
e nos Estados-Membros, recorrendo ao seguinte:
■ investigação sócio-jurídica comparativa;
■ recolha e análise de dados ﬁáveis e comparáveis sobre a situação no terreno;
■ identiﬁcação de práticas promissoras e desaﬁos actuais;
■ publicação de análises das ciências sociais e/ou do direito em matéria de direitos fundamentais;
■ publicação, no seu Relatório Anual, de uma análise da situação dos direitos fundamentais na UE.

… presta aos decisores políticos aconselhamento sobre direitos
fundamentais baseado em factos comprovados, recorrendo ao seguinte:
■ formulação de pareceres e conclusões baseados nos dados comprovados recolhidos;
■ fornecimento, a pedido das Instituições europeias, de análises das propostas de lei tendo em conta
os direitos fundamentais;
■ criação de instrumentos e de material de formação destinados aos proﬁssionais, tais como
professores, jornalistas, polícia e proﬁssionais da justiça;
■ facilitação do intercâmbio de práticas promissoras.

… coopera com os seus parceiros através do seguinte:
■ prestação de assistência e conhecimento especializado às instituições da UE e aos
Estados-Membros;
■ cooperação com os governos nacionais, regionais e locais da UE;
■ criação de parcerias com organizações internacionais, com o Conselho da Europa em particular, com
as Nações Unidas e a Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa;
■ interacção estreita com as instituições nacionais de defesa dos direitos humanos e com os
organismos para a igualdade;
■ acolhimento da plataforma dos direitos fundamentais – uma rede de organizações da sociedade civil.

… promove a sensibilização para os direitos do homem, através
do seguinte:
■ actuação enquanto núcleo de perícia e conhecimento sobre direitos fundamentais;
■ aumento da sensibilização para os direitos fundamentais, nomeadamente através do website
da FRA, redes sociais, vídeos, brochuras e eventos.
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