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Comunicado de imprensa da FRA 

Viena, 19 de julho de 2022 

Sociedade civil vital para o reforço do Estado de direito 

A sociedade civil é uma componente essencial da arquitetura dos direitos 

fundamentais da Europa. Desde o apoio às pessoas afetadas pela pandemia até à 

ajuda aos refugiados da guerra na Ucrânia, a sociedade civil desempenha um 

papel crucial na defesa dos direitos das pessoas. Ao fazê-lo, contribui para uma 

cultura saudável do Estado de direito. No entanto, apesar da evolução positiva, a 

sociedade civil continua a enfrentar inúmeros desafios, desde o assédio às leis 

restritivas, segundo o mais recente relatório sobre o espaço cívico da Agência dos 

Direitos Fundamentais da UE (FRA). Este relatório sublinha a necessidade de a 

Europa assegurar um ambiente de trabalho mais propício à sociedade civil. 

«As organizações da sociedade civil são fundamentais para contribuir para o equilíbrio de 

poderes subjacente ao Estado de direito»,» afirma Michael O’Flaherty, diretor da FRA. «É 

por esta razão que acredito firmemente que a UE e os seus Estados-Membros têm de fazer 

mais para delimitar o espaço que permite à sociedade civil salvaguardar os direitos 

humanos em toda a UE.» 

O relatório da FRA intitulado «Sociedade civil europeia: ainda sob pressão — Atualização 

de 2022» centra-se no papel fundamental que a sociedade civil desempenha na promoção 

de uma cultura de Estado de direito, citando exemplos de boas práticas na UE. 

Estas incluem os esforços das organizações da sociedade civil para influenciar a elaboração 

de leis e políticas, apoiar as autoridades responsáveis pelos direitos humanos e melhorar 

o acesso à justiça, a responsabilização e a legalidade. Revela igualmente exemplos de 

como se empenham na luta contra a desinformação e a corrupção, no reforço da literacia 

mediática, bem como na sensibilização para as questões relacionadas com o Estado de 

direito e o papel desempenhado pela sociedade civil. 

O relatório chama a atenção para os recentes instrumentos e orientações nacionais, 

internacionais e da UE que apoiam as organizações da sociedade civil. 

O relatório contém igualmente exemplos da forma como a sociedade civil está na 

vanguarda dos esforços para apoiar as pessoas que fogem da guerra na Ucrânia. As 

organizações prestam assistência prática e informações sobre direitos e serviços, bem 

como aconselhamento jurídico. 

O relatório atualiza as conclusões apresentadas pela FRA em 2021 e 2018 sobre os desafios 

que a sociedade civil continua a enfrentar na UE. 

A FRA retirou as suas conclusões da investigação realizada em cada Estado-Membro e das 

respostas a uma consulta em linha de quase 450 organizações da sociedade civil no 

domínio dos direitos humanos. 
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