
Módulo III
Valores Europeus



Que países são 
membros da 
União 
Europeia? 

▪ 27 países são membros da União Europeia.

▪ Estes países trabalham em conjunto.

▪ A União Europeia tem objectivos e representa valores.
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Quais são os 
objectivos da 
União 
Europeia?

Objectivos da União Europeia:

 União Económica e Monetária 

 Cooperação económica e social e solidariedade 

 A paz e o bem-estar de todos os cidadãos

 Liberdade, segurança e justiça em todos os países

 Diversidade cultural e linguística

 Progresso científico e tecnológico

 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
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O que são os 
Valores?

 Existem valores europeus e valores individuais. 

 A UE baseia-se em seis Valores Europeus, mas as pessoas também 
precisam de valores individuais.

 Os valores são convicções importantes. 
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O que são 
valores 
individuais? 

 Os valores são convicções, atitudes, comportamentos. 

 Os valores contribuem para a formação do carácter e da 
identidade. As pessoas orientam-se por valores. 

 Mais precisamente, os valores individuais determinam a forma 
como as pessoas pensam e agem na sociedade.

 As pessoas têm e precisam de valores diferentes: sucesso, família, 
felicidade, amor, paz, amizade, humanidade, dinheiro, saúde, 
justiça...
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Quais são os 
valores da 
União 
Europeia? 

Cada Estado membro da UE tem a sua própria cultura e tradição. Os valores 

da União Europeia unem todos os estados membros - Todos os países 

membros têm de respeitar estes valores para poderem pertencer à União.

Os valores fundamentais da União Europeia são:

 Respeito pela dignidade humana e pelos Direitos Humanos

 Liberdade

 Democracia

 Igualdade 

 Estado de direito
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Onde estão 
escritos estes 
valores da 
União 
Europeia?

Os valores e objectivos como base da UE e são estabelecidos na UE:

▪ Tratado de Lisboa (2009)

▪ Carta dos Direitos Fundamentais da UE.

Em 2012, a UE recebeu o Prémio Nobel da Paz por garantir a paz, a 

reconciliação, a democracia e os direitos humanos na Europa.
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Respeito pela 
Dignidade 
Humana e 
Direitos 
Humanos

 A dignidade humana é inviolável. 

 Deve ser respeitada e protegida (artigo 1º da Carta dos Direitos 

Fundamentais da UE)

 A dignidade humana é a base dos Direitos Humanos. 

 Os Direitos Humanos são também protegidos pela Carta dos 

Direitos Fundamentais da UE.

 O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) em 

Estrasburgo garante que os Estados respeitam os Direitos do 

Homem.
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Liberdade

A Carta dos Direitos Fundamentais da UE Art. 6-19

Algumas liberdades individuais:

 Respeito pela vida privada

 Liberdade de pensamento

 Liberdade de circulação 

 Liberdade de religião

 Liberdade de reunião

 Liberdade de expressão 

 Liberdade de informação

2019-1-AT01-KA204-051251 9



Democracia

A União Europeia baseia-se na democracia representativa:

 Por conseguinte, os cidadãos europeus têm direitos políticos. 

 Direito de se candidatar e de votar nas eleições para o Parlamento 
Europeu. 

 Direito a apresentar-se como candidato e a votar no seu país de 
residência, ou no seu país de origem.
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Igualdade

 Igualdade: 

Todos os indivíduos são valorizados igualmente e têm igualdade de 

oportunidades. 

Não podem ser discriminados com base no género, origem étnica, 

religião, deficiência, orientação sexual, classe social ou outro 

estatuto.
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Estado de 
Direito

 Tudo o que a UE faz é fundado em leis.

 Os tratados da UE são voluntária e democraticamente acordados 

pelos seus países da UE.

 O direito e a justiça são assegurados por um sistema judicial 

independente. 

 Tribunal de Justiça Europeu (Luxemburgo): Assegura que o 

direito da UE é interpretado e aplicado da mesma forma em todos 

os países da UE.

2019-1-AT01-KA204-051251 12



Lista de 
números
Recursos

 Lista de Números

 Figura 1: Mapa da União Europeia: https://europa.eu/european-union/about-eu/easy-to-read_en

 Figura 2:Bandeira europeia: https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=254982&picture=european-flag

 Figura 3: Valores europeus: https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20180409PHT01207/20180409PHT01207_original.jpg: 

 Figura 4: Tratado de Lisboa: https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-lisbon

 Figura 5 : O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) em Estrasburgo: https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court&c=

 Figura 6 :Liberdade de movimento: https://fra.europa.eu/en/news/2018/freedom-movement-rights-versus-reality-eu-citizens

 Figura 7:Parlamento Europeu: https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/european-parliament

 Figura 8: : Símbolo de Igualdade: http://clipart-library.com/equality-symbol.html

 Figura 9: Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias: https://pixabay.com/de/photos/eu-gerichtshof-kirchberg-luxemburg-213379/

 Recursos da Internet

 https://europa.eu/european-union/about-eu/easy-to-read_en

 https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en#from-economic-to-political-union

 https://www.echr.coe.int/documents/questions_answers_eng.pdf

 https://ec.europa.eu/component-library/eu/about/eu-values/
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